


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



ت قا  نای 
 سید حسن فاطمی موحّد

 نشر دאنش حوزه: تهیه
 )ع(قم، مرکز فقهی אئمۀ אطهار: ناشر

 ش١٣٨٧אول : نوبت چاپ
 ٣٠٠٠: شمارگان

 محمد دאنشی: آرאصفحه
 حسن مختاری: אح جلدطرّ

 

  

 
 

 
 

 



  

 
 

 

 

 
 

 

 
 



  سینای فقاهت٤

 

 



 
 

 

 
  فهرست مطالب

 ٩/گفتار شیپ
 ١٥/مقدمه

 ی زندگۀکارنام: بخش אول
 ٢١/پدر

אهللا   با آیتیهمرאه، ٢٢/هجرت به قم، ٢٢/)یفاضل قفقاز (یאهللا فاضل لنکرאن آیت، ٢١/یر قفقازیحاج بش
، ٢٦/ی علمیتهایفعال، ٢٥/یאهللا بروجرد  آیتتیّوص، ٢٤/یאهللا بروجرد  אز مشورت آیتیאنمونه، ٢٣/یبروجرد
 افتی ،٣٠/אرتحال ،٢٩/ فاضلאهللا  אز آیتیانیب، ٢٧/ینیاست و אرتباط با אمام خمی سۀدر صحن، ٢٧/ طالبیحام

 ٣٠/شدن بدن سالم
  ٣٣/طلوع تا غروب
 ،٣٦/)ع(تیאرאدت به אهل ب ،٣٥/سیتدر ،٣٤/אزدوאج ،٣٣/ در حوزهلیآغاز تحص ،٣٣/یی אبتدאالتیتولد و تحص

 ،٣٨/אرتحال ،٣٨ی و فرهنگیآثار علم ،٣٨/تیمرجع ،٣٧/استی سۀدر صحن ،٣٦/אمامت جماعت ،٣٦/هی علمۀحوز
  ٣٩/یشمار زندگ سال

 ٥٣/یאندوز دאنش
  ٥٩/אستادאن ،٥٣/هی علمۀورود به حوز

 ٦٣/سید تدربر مسن
  ٦٥/ درسیهایژگیو

  ٦٩/)ع(تی אهل بدیمر
 ،٧٥/دی جاودیکتاب شه ،٧٤/جانیدر آذربا) ص(امبریאهانت به پ ،٧٠/در אروپا) ص(برامیپساحت אهانت به 

אمام  ،٧٩/)س(حضرت فاطمه ،٧٨/)ع(یאمام عل ،٧٨/)ع(نییعسکره  بارگابیتخر ،٧٦/عیدر بق) ع( قبور אئمهبیتخر
  ٨٣/)س(حضرت معصومه ،٨٢/)ع(یאمام مهد ،٨٢/)ع(نیحس

  ٨٥/ینی אمام خمنیور رאستای
 امی אمام و قفیتوص ،٩١/ אمامامی قۀنیزم ،٩٠/ אمامتیمرجع ،٨٨/در رکاب אمام ،٨٧/ینی אمام خمیمقام علم

 אمام به تیعنا ،٩٥/در فرאق אمام ،٩٥/ی אمام در حکومت אسالمدگاهی دنییتب ،٩٤/ضرورت شناخت אمام ،٩٢/אو
  ١٠٢/ אمامینیبشیپ ،١٠١/אهللا فاضل  אمام به آیتۀنام ،١٠٠/مورد אعتماد אمام ،٩٨/אهللا فاضل آیت

 ١٠٣/چرאغ حوزه
 نی و مجمع فضال و مدرسی قمیمجمع طالب و فضال ،١٠٤/ حوزهتیری مدیشورא ،١٠٣/نی مدرسۀجامع

نظام  ،١١٠/رهنمودها ،١١٠/هیمدאرس علم ،١١٠/ درخشانی به אستعدאدهاتیعنا ،١٠٩/אستقالل حوزه ،١٠٧/ یقم
  ١٢٨/ حوزهیآموزش



  سینای فقاهت٦

 

 ١٣٣/ی אخالقیایسجا
 ،١٤٢/توجه به مردم ،١٤١/یאخالق خانوאدگ ،١٤٠/توאضع ،١٣٥/یستیز ساده ،١٣٥/تهجّد ،١٣٣/אخالص

  ١٤٣/گرאنیאحترאم به د ،١٤٣/صبر
 ١٤٥/استی سۀدر صحن

 یروزیپس אز پ ،١٥٧/تهرאنتحصّن در دאنشگاه  ،١٥٥/دیتبع ،١٤٨/ אسناد و مدאرکۀنیدر آ ،١٤٧/کته نکی
  ١٥٩/ی אز مقام معظّم رهبرتیحما ،١٥٨/אنقالب

 ١٦٣/ها مصاحبه
نامه، אمام یزندگ ،١٨٧/یאهللا بروجرد  و آیتنامهیدگزن ،١٧٦/تهایאنقالب و شخص ،١٦٣/یاسی و سی علمیزندگ

 در علم ینی אمام خمیمبان ،٢٣٨/یאهللا بروجرد آیت ،٢٣٣/ینیאمام خم ،٢٠٣/ אجتهاد، حوزه و אنقالب،ینیخم
  ٢٧٢/)س(حضرت معصومه ،٢٦٥/ینی אحمد خمدیאالسالم س حجت ،٢٥٨/אصول

 
  تیبر مسند مرجع: بخش دوم

 ٢٧٩/تیمرجع
 ،٢٨٩/ی در مصرف وجوه شرعاطیאحت ،٢٨٨/تی مرجعرشیهدف אز پذ ،٢٨٢/تی موفقیرمزها ،٢٨١/تی مرجعیآبرو

  ٣١٢/ אستفتائاتدهیگز ،٢٩١/تی در زمان مرجعهایریگموضع ،٢٩٠/ی אقتصادتیفعال
 ٣٢٣/)ع( אطهارۀ אئمیمرکز فقه

  ٣٤١/ مسکوۀشعب ،٣٤٠/ دمشقۀشعب ،٣٣٩/ کابلۀشعب ،٣٣٨/ مشهدۀشعب ،٣٢٤/ قمۀشعب
 ٣٤٣/ی علمیگروهها

 ٣٤٥/یبخش فرهنگ
  ٣٥٠/ی بخش فرهنگیآثار منتشره אز سو ،٣٤٦/بقاتمسا

 ٣٥٣/رهنمودها
 ،٣٥٨/)س(حضرت معصومه ،٣٥٦/)ع(یحضرت مهد ،٣٥٥/)س(حضرت فاطمه ،٣٥٤/)ع(تیאهل ب ،٣٥٣/قرآن

אنتخابات مجلس  ،٣٦٨/ی جمهوراستیאنتخابات ر ،٣٦٤/وحدت ،٣٥٩/یאنقالب אسالم ،٣٥٩/هی فقتیوال
 ،٣٧٤/مردم ،٣٧٣/شهدא ،٣٧١/ی אسالمیمجلس شورא ،٣٧٠/ی אسالمیאنتخابات مجلس شورא ،٣٦٩/خبرگان
 و زیپره ،٣٨٥/یمجالس عزאدאر ،٣٨٣/مایصدא و س ،٣٨٢/نیאهتمام به د ،٣٨١/ازمندאنیتوجه به ن ،٣٧٨/جوאنان

 ،٣٩٢/انیعی و شعیّتش ،٣٩١/مسئوالن نظام ،٣٩٠/انیقاض ،٣٨٩/ی و אنتظامی نظامیهاروین ،٣٨٧/مبارزه با خرאفات
 ،٣٩٧/یدאریپا ،٣٩٦/لیאسرאئ ،٣٩٥/کایאمر ،٣٩٤/مساجد ،٣٩٤/ینیشناساندن אمام خم ،٣٩٣/شناساندن علما

 ،٤٠٠/درس معارف در دאنشگاه ،٤٠٠/ و منکرאتیمبارزه با ناאمن ،٣٩٩/تیאرتباط با روحان ،٣٩٨/تعهد ،٣٩٨/تیوهاب
ضرورت  ،٤٠٣/ روزطیتوجه به شرא ،٤٠٣/حجاب ،٤٠٢/ אز منکریאمر به معروف و نه ،٤٠١/یمدאح ،٤٠١/انیزندאن

مقابله با نفوذ  ،٤٠٥/ אنتقادیچگونگ ،٤٠٥/ماه رمضان ،٤٠٥/توجه به پس אز مرگ ،٤٠٤/ها پاسخ به شبهه
 ،٤٠٦/گردאنجذب جهان ،٤٠٦/دی دو عتدאشیگرאم ،٤٠٦/ها אستفاده نکردن جناحها אز حضور توده ،٤٠٥/گانگانیب
 ،٤٠٩/موقوفات ،٤٠٨/یطلب  شهادتیۀ روحتیتقو ،٤٠٨/خطر ماهوאره ،٤٠٧/درאستکبار مروّج موאد مخ ،٤٠٧/ربا

  ٤١٢/یآزאد ،٤١٢/مطبوعات ،٤١١/یخوאن فرهنگ کتابجیترو ،٤١٠/ زن و مردیتساو ،٤١٠/یفکرروشن
 ٤١٥/ و حوאدثتهایشخص
 ،٤١٩/یهبرمقام معظّم ر ،٤١٨/یگانی محمدرضا گلپادی سیאهللا אلعظم آیت ،٤١٥/ی بروجردیאهللا אلعظم آیت



 ٧فهرست مطالب  

 אسدאهللا دیאهللا س آیت ،٤٢١/ی مطهری مرتضאهللا آیت ،٤٢٠/ینی خمی مصطفدیאهللا س آیت ،٤١٩/ینی אمۀعالم
 ،٤٢٤/ینی אحمد خمدیאالسالم س حجت ،٤٢٣/ی فلسفیאالسالم محمدتق حجت ،٤٢٢/یאهللا بهشت آیت ،٤٢٢/یمدن
 ،٤٢٦/یאهللا خاتم روحدیאهللا س آیت ،٤٢٦/می محمدباقر حکدیאهللا س آیت ،٤٢٥/ی رفسنجانیאهللا هاشم آیت
 ۀجامع ،٤٢٨/ و عرאقرאنیجنگ א ،٤٢٧/یאنقالب אسالم ،٤٢٦/شهدא ،٤٢٦/ی אبوترאبאکبر یאالسالم عل حجت
 ،٤٣٢/ی د١٩ ،٤٣١/وحدت حوزه و دאنشگاه ،٤٣٠/אهللا لبنان حزب ،٤٣٠/אرتش ،٤٢٩/جیسپاه و بس ،٤٢٩/نیمدرس
  ٤٣٢/ خرمشهریآزאدساز
 ٤٣٣/ام آفتابیپ

אنتخاب  ،٤٣٥/)ع(אنفجار در بارگاه אمام رضا ،٤٣٤/ی مقام معظّم رهبرאجتهاد دییتأ ،٤٣٤/ینی אمام خمتیّمرجع
شهادت فرزند  ،٤٣٩/)ص(امبری به ساحت پستهایونی صهنیتوه ،٤٣٩/یجمهور استی به ریאالسالم خاتم حجت
قتل سلمان  ،٤٤٢/کشتار طالبان در אفغانستان ،٤٤٠/تیجوאنان کو ،٤٤٠/ نصرאهللاحسن دیאالسالم س حجت
 دیאهللا س אرتحال آیت ،٤٤٥/ صربها و ناتواتیجنا ،٤٤٤/ مجلس خبرگانۀ دورنیאنتخابات سوم ،٤٤٣/یرشد
 ی مجلس شورאۀ دورنیאنتخابات ششم ،٤٤٦/ینیو אمام خم) س(والدت حضرت فاطمه ،٤٤٦/یاشم هلیאسماع
 ،٤٥٢/ینی אمۀ عالمادمانی غ،ی אجالس حوزه و تبلنیدوم ،٤٥٠/ قدسزرو ،٤٤٨/نشست عفاف ،٤٤٧/یאسالم

 شیهما ،٤٥٤/ی جمهوراستی رۀ دورنیאنتخابات هشتم ،٤٥٣/ در گرگانینی אمام خمیۀ علمۀ حوزسیسالگرد تأس
 ۀجشنوאر ،٤٥٧/هیّ فاطمامیّא ،٤٥٦/ گلستان و خرאسانی در אستانهالیس ،٤٥٥/ אستان قمیۀری خیمرאکز و אنجمنها

 امیّא ،٤٦٢/هیّ فاطمامیّא ،٤٦١/ و همدאننیزلزله در قزو ،٤٥٨/ در مطبوعاتتی فرهنگ مهدوینهایبرتر
 ۀکنگر ،٤٦٧/ی אصفهانیאهللا אشرف شهادت آیتسالگرد  ،٤٦٥/ جوאنختگانی فرهیشیאند  همشیهما ،٤٦٣/هیّفاطم
 به کای آمری نظامۀحمل ،٤٧٢/  به عرאقکای آمری نظامۀحمل ،٤٧٠/ شعبانۀمین ،٤٦٩/زی در تبریشناس فاطمه
شهادت  ،٤٧٦/، چالشهائتی جوאن، هشیهما ،٤٧٥/هیّ فاطمامیّא ،٤٧٤/کشتار مسلمانان در پاکستان ،٤٧٣/ عرאق
 شی همانیدوم ،٤٨١/אعتکاف ،٤٧٩/ شعبانۀمین ،٤٧٨/ قرآنۀ جشنوאرنیدوم ،٤٧٧/میאهللا محمدباقر حک آیت
 ،٤٨٧/زلزله در אستان کرمان ،٤٨٥/نماه مبارک رمضا ،٤٨٤/ مساجدگزאرאنخدمت شیهما ،٤٨٣/یشناس فاطمه

 ی مجلس شورאۀ دورنیאنتخابات هفتم ،٤٨٩/)س( جامعة אلزهرאدیح ساختمان جدאفتتا ،٤٨٧/ دאنشجوی شهدאۀادوאری
 ،٤٩٣/نیاسی אحمد خیشهادت ش ،٤٩١/ אز منکری אمر به معروف و نهیی ضابطان قضاییگردهما ،٤٩٠/یאسالم
 ،٤٩٦/اتیهتک حرمت عتبات عال ،٤٩٥/ به قرآنییکای آمرانیאهانت نظام ،٤٩٤/  به عرאقکای آمری نظامۀحمل
 بی تخرۀتوطئ ،٥٠١/عاشورא ،٥٠٠/  به عرאقکای آمری نظامۀحمل ،٤٩٩/ شعبانۀمین ،٤٩٧/هیّ فاطمامیّא ،٤٩٦/زلزله

 استی رۀ دورنیאنتخابات نهم ،٥٠٣/نیسازאن پانزدهم خردאد در ورאم حماسهشیهما ،٥٠٢/یمسجد אالقص
 در عصر تی אجالس مهدونینخست ،٥٠٨/ شعبانۀمین ،٥٠٨/ مدאرسییبازگشا ،٥٠٧/هیّ فاطمامیّא ،٥٠٦/یجمهور
 ،٥١٥/ری غددی سعدیع ،٥١٤/ אلفرقان אلحقیکتاب جعل ،٥١١/تیب وهای بر باورهای نقدشیهما ،٥١٠/حاضر
 ی علرزאیאهللا م אرتحال آیت ،٥١٩/)ص(امبری به ساحت پیאهانت مطبوعات غرب ،٥١٦/ در گرجستانری غدۀکنگر
 ی شهدאۀادوאری ،٥٢٣/)ع(نیی بارگاه عسکربیتخر ،٥٢٠/ رאهکارها و چالشها،یشناس عهی ششیهما ،٥١٩/یفلسف

 ،٥٢٩/تصوّف ،٥٢٨/تکافאع ،٥٢٧/ به لبنانلی אسرאئۀحمل ،٥٢٦/حضور زنان در ورزشگاهها ،٥٢٤/رאستان بوشه
 ،٥٣٤/یزی جوאد تبررزאی میאهللا אلعظم אرتحال آیت ،٥٣٣/אساس پاپ یسخنان و אتهامات ب ،٥٣٠/ شعبانۀمین

 بارگاه بیسالگرد تخر ،٥٣٦/ بُردحونی شهدאۀادوאری ،٥٣٥/ی مجلس خبرگان رهبرۀ دورنیאنتخابات چهارم
 ،٥٣٩/)هیترککشور در (  در عملبی وحدت در فکر و تقرشیهما ،٥٣٨/ی هنر آسمانۀجشنوאر ،٥٣٧/نییعسکر



  سینای فقاهت٨

 

 بیتخر ،٥٤٣/ و אرزشهانیرאلمؤمنی אمشیهما ،٥٤٢/ کنگانی شهدאۀکنگر ،٥٤١/ در אروپاعهی شیتشکّل علما
  ٥٤٤/)ع(نییبارگاه عسکر

 
   آثارۀنیآ: سوم شبخ

 ٥٤٩/آثار אو
 ییفقه فتوא ،٥٦٠/)رאتیتقر( یفقه אستدالل ،٥٥٤/یفقه אستدالل ،٥٥٠/)ع( تیکالم و אهل ب ،٥٥٠/علوم قرآن

 ییفقه فتوא ،٥٦٣/)אردو( ییتوאفقه ف ،٥٦٢/)یترک( ییفقه فتوא ،٥٦١/)یفارس( ییفقه فتوא ،٥٦١/)یعرب(
 אصول ،٥٦٥/)فیتأل( אصول ،٥٦٣/)گریبا مرאجع د( ییفقه فتوא ،٥٦٣/)یروس( ییفقه فتوא ،٥٦٣/)یسیאنگل(
  ٥٦٦/یاسی سۀشیאند ،٥٦٥/)رאتیتقر(

 ٥٦٩/ אوۀدر بار
  ٥٧١/ها مقاله ،٥٦٩/کتابها
 ٥٧٧/ پدرۀدر بار

 ٥٧٩/لغزشها در شرح حالها
 

 باغروب آفت: بخش چهارم
 ٥٨٧/אرتحال

 ٥٩٣/نامهتیّوص
 ٥٩٦/ در لندنی فرهنگتیفعال ،٥٩٥/ دومۀنامتیّوص ،٥٩٣/ אولۀنامتیّوص

 ٥٩٩/ها نامهسوگ
 یאهللا صاف لطفیאهللا אلعظم آیت ،٦١٠/یستانی سی علدی سیאهللا אلعظم آیت ،٦٠٩/یمقام معظّم رهبر

אهللا  آیت ،٦١٢/ی همدאنی نورنی حسیאهللا אلعظم آیت ،٦١١/یرאزی ناصر مکارم شیאهللا אلعظم آیت ،٦١٠/یگانیگلپا
  محمدیאهللا אلعظم آیت ،٦١٤/ی کاظم حائردی سیאهللا אلعظم آیت ،٦١٣/یلی אردبی موسومی عبدאلکردی سیאلعظم

אهللا אکبر  آیت ،٦١٧/ مدرسین حوزۀ علیمۀ قمجامعۀ،٦١٥/ی مظاهرنی حسیאهللا אلعظم آیت ،٦١٤/اضیّאسحاق ف
 ،٦١٩/ی نجومینی حسی مرتضدیאهللا س آیت ،٦١٩/ی شاهرودی محمود هاشمدیאهللا س آیت ،٦١٧/ی رفسنجانیهاشم

 ،٦٢١/אالسالم وאلمسلمین سید حسن خمینی حجت،٦٢١/ حدאد عادلیدکتر غالمعل ،٦٢٠/نژאد یدکتر محمود אحمد
 نیאالسالم وאلمسلم حجت ،٦٢٣/ ی نقوی ساجد علدیعالمه س ،٦٢١/ی محمد خاتمدی سنیאالسالم وאلمسلم حجت
 یۀ علمۀحوز ،٦٢٥/ مبارزونیمجمع روحان ،٦٢٥/ مبارز تهرאنتی روحانۀجامع ،٦٢٤/ی مهری محمدباقر موسودیس
 ،٦٢٧/هی ترکی جعفرتی در جمعی جعفری علمای عالیشورא ،٦٢٦/دאنمارک) ع(تیمجمع אهل אلب ،٦٢٦/فیقط

  ٦٢٩/)ع(نی אلعابدنی אمام زۀحوز ،٦٢٨/ ترک در אروپایمجمع علما ،٦٢٨/ةیّریمؤسسة אإلمام אلخوئي אلخ
 ٦٣١/در سوگ آفتاب
مرجع  ،٦٣٣/شعله شعله درد ،٦٣٣/ فضلیای دریتکش ،٦٣٢/ فضل و دאنشیدر رثا ،٦٣١/عزא عزאست אمروز

  ٦٣٥/دموع אلقوאفي ،٦٣٤/نیخزאن گلشن د ،٦٣٣/دאریب
 ٦٣٧/منابع

 ٦٤١/تصاویر: پیوست
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 אهللا אلعظمی فاضل لنکرאنیضرت آیتقدر حאز یادگار برومند مرجع عالی

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
در آستانۀ گذشت یک سال אز غروب چهرۀ پرفروغ و همیشه تابناک آسمان علم و 

ناپذیر مذهب جعفری، فقاهت، אمین رسالت نبوی، حافظ مکتب علوی، مروّج خستگی
אهللا אلعظمی آقای تمجاهد و مرجع تقلید عام شیعیان و אستوאنۀ جهاد و سیاست حضرت آی

شخصیتی که در همۀ میدאنهای بزرگ، . فاضل لنکرאنی ـ رضوאن אهللا علیه ـ هستیم
مهارت بسیار گستردۀ אو در فقاهت، موشکافی در . حضوری ویژه و بسیار حساس دאشت

 אستخرאج حقایق فقهی و دینی، تبیین دقیق אحادیث אئمۀ طاهرین ـ علیهم אلسالم ـ ، אحاطۀ
 هایعمیق و بسیار جامع برهمۀ مکاتب و مدאرس אصولی، تسلط بر آخرین אندیشهنظیر و کم

אصولی قم و نجف، אنس فرאوאن با کتاب خدאوند و تفسیر و تأویل و خصوصاً آیات فقهی 
אندیش و مجتهدی توאنا و عالمی نظری ژرفنظیر، صاحبآن، مجموعاً אز אو فقیهی کم

 .جامع ساخته بود
زدنی אو در تدریس، قلم و نظیر و مثالر و نبوغ آشکار אو، بیان کمجدّیّت و هوش سرشا
 .ها و آرאء אو، אز אو אستادی توאنا و مدرّسی ماهر و مؤلّفی موفّق ساختتحریر אفکار و אندیشه

های علمیه، سوزی אو به אعتال و عظمت روحانیت و خصوصاً حوزهمندی و دلعالقه
 بهینه אز طالب و توجّه به رشد علمی و عمیق آنان، ریزی جهت تکامل و אستفادۀبرنامه

نافع بودن فضال و אستفادۀ هرچه بیشتر جامعه و مردم אز آنان، رشد سیاسی و بالندگی و 
ها و جریانهای אستعماری، אز אو زعیم و مرجعی آگاه زنده بودن حوزه در مقابل توطئه
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توאن دورאن می.  رא دאشتאو همیشه دغدغۀ אستقالل و تحوّل و پویایی حوزه. ساخت
ریاست אو بر شورאی عالی حوزه، به مدت ده سال قبل אز شروع مرجعیت، رא نقطۀ عطفی 
در تاریخ حوزۀ علمیه به حساب آورد، که با دقّت و درאیت و پشتکار، حوزه رא همرאه جمعی 

و خود אز بزرگان به پیش برد و با وجود حمایت خاصی که אز אنقالب و نظام אسالمی دאشت 
شیفته و پیرو مخلص حضرت אمام خمینی ـ قدس سره ـ بود، אما مانع אز ورود جریانهای 

در آخرین مالقات با مسئوالن محترم شورאی عالی، با . حزبی و جناحی به پیکرۀ آن شد
های سابق אصرאر ورزید های جدید و عدم تکیه بر برنامهصرאحت تمام بر لزوم تدوین برنامه

ها دאشت و به شدت با بهره جستن אز  تأکید مجدّد بر אستقالل حوزهو مانند همیشه
معتقد بود که به هر نحو ) ره(مانند אستاد خود حضرت אمام. אمکانات دولتی مخالف بود

ها باید אز طریق سهم مبارک אمام ـ علیه אلسالم ـ אدאره شوند و אز אین طریق ممکن، حوزه
 .قشار مردم رא حفظ کنندهموאره אرتباط بین روحانیت و همۀ א

در دورאن پانزده سالۀ مرجعیت خویش، تأثیر فرאوאن و بسزאیی در אین مجموعۀ علمی 
 ـ אولین مرکز تخصّصی) ع(دאشتند و با فکر روشن و زندۀ خود، طرح مرکز فقهی אئمۀ אطهار

 ش برאی تقویت بنیۀ فقهی فضال و جذب طالب باאستعدאد١٣٧٦فقه و אجتهاد ـ رא در سال 
ریزی کردند و אز אین طریق خط فقاهت و אجتهاد و بها دאدن به ظرفیتهای وسیع آنان، پایه

رא بر پایۀ همان روشهای אصلی و سنتی و با هدف توאنمندی در رویارویی با مسائل جدید، 
 .אستمرאر بخشیدند

. دکرگاه אز אمور אخالقی و تهذیبی طالب، غافل نبود و همگان رא به آن توصیه میهیچ
خود با سپری کردن مرאحل بسیار و منازل متعدد در אین وאدی، אز ویژگیهای مهم אخالقی 

درس و بحثش، تألیف و .  بود»مخالفاً لهوאه«به وضوح مصدאق روشن و کامل . برخوردאر بود

تعالی بود؛ حتی منصب تحقیقش، همه و همه برאی خدא و در مسیر جلب رضایت حق
אرزش אین : فرمودمی. ی אو به خودی خود אرزشی ندאشتعظیم و معنوی مرجعیت برא

و گاه . مسئولیت در صورتی אست که بتوאن برאی دفاع אز دین و نشر حقایق آن بهره جست
 אیאگر مرجعیت نتوאند تأثیرگذאر در حفظ دین و عقاید مردم باشد، چه فایده: دאشتندאظهار می

ب אلهی چگونه برאی تقویت دین بهره دאرد؟ همگان به خوبی دیدند که אو אز אین منص
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در نظر אو کمی یا فزونی مقلّدאن هیچ تفاوتی . رویها אیستادجست و در مقابل אنحرאفها و کج
אینجانب و دیگرאن حتی برאی یک بار ندیدیم که به خیل عظیم مقلّدאن در دאخل . ندאشت

אغ مرجعیت نرفت و برאی אو به سر. אیرאن و خارج، سرور و אبتهاج و حتی توجهی دאشته باشد
کسب آن هیچ قدمی برندאشت و همگان مالحظه کردند که אین مسئولیت با אصرאر بزرگان 
و علما و هجوم گستردۀ مردم، بر دوش אیشان نهاده شد و אلبته אز אین تکلیف سر باز نزد و 

ین אلعالج، אز عهدۀ آن به خوبی برآمد و به حوزه و دبا همۀ אمرאض بسیار سخت و صعب
 .در عصر خود، روحی تازه دمید

حساسیتهای مهم אیشان به وضع کنونی دنیای אسالم، پیگیری حوאدث مهم در عصر 
های درאزمدت حاضر و در عالم אسالم، تیزبینی دقیق در سیاستهای אستعماری و نقشه

گیریهای عالمانه و هوشمندאنه در مورد حوאدث جاری، אز אو فقیهی دشمنان دین، موضع
دریغ و אصولی و متّکی بر אعتقادאت حمایت بی. شناسی خبیر ساخته به زمان و زمانآگا

عمیق علمی و فقهی אو אز אمام خمینی و אفکار و אهدאف אو و אز אنقالب אسالمی و نظام 
مجاهدی بود که در بحرאنهای . زد عام و خاص אستمقدّس جمهوری אسالمی אیرאن زبان

بخشید و همیشه אی میش، به جریان אنقالب جان تازهساز خویحساس باحضور سرنوشت
فکریها و خردیها و کجدغدغۀ حفظ و بقاء אین אمانت بزرگ אلهی رא دאشت و با بی

 .کردאی وאرد سازد، به شدّت برخورد میدאد، به אین مولود عزیز لطمهحرکتهایی که אحتمال می
 هاگاه אز خاطره به موقع و عالمانۀ אو، هیچگیریهای بسیار هوشمندאنه وپیامهای تاریخی و موضع

 .شود و برאی آیندگان אلگویی بسیار مناسب خوאهد بودمحو نمی
زندگی بسیار سادۀ אو، برخوردهای صمیمی و دوستانۀ אو با همۀ אقشار، نصایح و 

سوزאنۀ אو به مسئوالن و طبقات مختلف مردم، خلوص و تقوאی حقیقی تذکرאت پدرאنه و دل
روز אز عی אو، توجه به مشکالت مردم و مستضعفان که گاه خوאب رא در طول شبانهو وאق

خاست و אز خدאوند برאی حل آنها אستمدאد ربود و با چشمی אشکبار به مناجات برمیوی می
 .سوز به مردم و جامعه ساخته بودجست، אز אو عالمی خدوم و خدمتگزאری دلمی

* * * 
زرگ، و אی مرجع شیعیان، چگونه غروب تو رא باور کنیم؟ در אی پدر عزیز، و אی אستاد ب



  سینای فقاهت١٢

 

دیدم و مانند گذشته، אین یک سال در هر لحظه و در هر مکانی خود رא در محضر تو می
هرگاه به کنار قبر تو آمدم، . همچو عبدی خادم در پی אجرאی منویّات و وصایای تو بودم

کردم و  رא در جلو دیدگانم مشاهده میگویا مانند زمان حیات، چهرۀ نورאنی و ملکوتی تو
  تکنی؛ אز مردم و گرفتاریهای مردم نگرאنی؛ برאی غربت אهل بیشنیدم که אز حوزه سؤאل میمی

 ریزی؛ אز دشمنیها با والیت و אهل بیتـ علیهم אلسالم ـ و مکتب אئمۀ معصومین אشک می
: دهییدم که دستور میشنمی. پرسیهای مخالفان مکتب میعصمت و طهارت و אز نقشه

شنیدم که با قاطعیت می. آرאم نباشید؛ به فکر אحیاء אهل بیت و زدودن مظلومیت آنان باشید
 و صالبت در مورد حفظ אنقالب و نظام אسالمی و حفظ خط محکم אجتهاد و فقاهت توصیه

 .گاه غروب تو رא باور نخوאهم کردمن هیچ. کنیمی
 ، و אی ملجأ و پناه ما، אکنون تربیتها و دستورאلعملهاییאی مربی بزرگ، و אی مشفق ناصح

که برאی من و אمثال من برאی حوزه و حوزویان، برאی مجاهدאن و عاشقان אنقالب و نظام 
تو . تو همیشه אستاد و مربی ما خوאهی بود. ترسیم فرمودی، چرאغی אست در پیش روی ما

 چگونه خاموشی تو رא باور کنیم؟. همیشه فریادگر و مدאفع مردم و אنقالب خوאهی بود
אی مرجع همیشه باقی، و אی مجتهد آشنا به زمان، و אی مفسّر کتاب خدא، فتاوאی تو 

نظرאن و فریادهای رسای تو برאی אحیاء برאی مقلّدאن و کتب علمی و فقهی تو برאی صاحب
چگونه رفتن . دکتاب خدא و زدودن غبار אز آن، همیشه باطرאوت و شادאب و زنده خوאهند مان

 تو رא باور کنیم؟
 پدر عزیزم، نبودی و ندیدی ـ گرچه بهتر אز ما دیدی ـ که مردم در غروب تو چه وفایی

אز خود به אسالم و مرجعیت نشان دאدند و چگونه در روز عزאی فاطمه زهرא ـ سالم אهللا 
 و زن، روحانی پیر و جوאن، کوچک و بزرگ، مرد! علیها ـ אز אین مدאفع بزرگ تجلیل نمودند
شاهد بودم که برخی אز بزرگان و مرאجع ! گریستندو دאنشگاهی و همۀ طبقات چگونه می

آیا حوزۀ علمیه چنین شخصیتی رא خوאهد توאنست : فرمودندزدند و میبر صورت خود می
که تربیت کند؟ به خدא قسم، در آن روز אز زهرאی مرضیه خجالت کشیدم و אز محضر 

אگر آن روز و آن شب، شیعیان تو در تشییع تو :  خوאستم و عرض کردمنورאنی אو معذرت
نبودند، אمروز אز یک فقیهی که אفتخار خادمی مکتب شما و אوالد طاهرین شما رא دאرد، 
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گاه چنین تجلیل به عمل آوردند و در حقیقت خوאستند گذشته رא جبرאن کنند، که אلبته هیچ
د وفادאری شما و پدر بزرگوאرت که אز بدو ورود به قم  و خوאستنتا قیامت جبرאن نخوאهد شد

در حدود هفتاد سال پیش در بیت خود خیمۀ عزאی فاطمیه رא برپا دאشتند و אین رא אز 
دאنستند، مجلس و محفلی که بزرگانی אز مرאجع همچون محقّق אفتخارאت خود می

عهد خود با آن حضرت بروجردی و אمام خمینی و دیگرאن در آن شرکت دאشتند و تا آخر بر
 .باقی ماندید و چه مزد خوبی אز آن حضرت دریافت نمودید

پدرم، در آخرین روزهای عمر شاهد بودیم که در بستر بیماری با آن بانوی بزرگ نجوא 
  ندאنستیم»אلسالم علیک یا فاطمة אلزهرאء«: کردی کهکردی و هر אز چند گاهی خطاب میمی

 )ص(ر آن عالَم و حضور تو در آن خیل نورאنی پیامبر و آل پیامبرکه آن سالم، سالم ورود تو ب
 .وאلسالم علیک یوم ولدت ویوم متّ ویوم تبعث حیاً .گوאرא باد بر تو אین ورود و אین حضور. אست

* * * 
אکنون که با همّت جمعی אز אفاضل אهل قلم در حوزۀ مقدسۀ علمیه رشحاتی אز حیات 

وאلد معزّز رא با صعودی در حد توאن در אین سینای عظمت و سرאسر برکت و آمیخته با نور 
 אالسالمدאنم אز حضرت حجتشود، بر خود الزم میمرجعیت به رشتۀ نوشتار کشیده و تحریر می

وאلمسلمین آقای رضا مختاری ـ دאمت إفاضاته ـ و همکارאن אیشان بالخصوص نویسندۀ 
قای سید حسن فاطمی ـ دאمت إفاضاته معظّم אین کتاب، محقّق توאنمند جناب مستطاب آ

אمید אست همۀ ما مشمول אدعیۀ زאکیۀ حضرت بقیّةאهللا . ـ سپاس و تقدیر فرאوאن نمایم
 .شاءאهللا تعالیאن. אالعظم ـ روحي وأروאح אلعالمین لترאب مقدمه אلفدאء ـ باشیم

 

 محمدجوאد فاضل لنکرאنی
٢٦/١/١٣٨٧ 
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 مقدمه

 فتپرور אست قصۀ אرباب معرجان

 مانند که بوده אست برجستهسترگ و  یشخصیتهایخاستگاه هموאره های علمیه حوزه
 אلعظمی אهللا آیت حضرت قدرعالی مرجع .گرفت سرאغ توאننمیدنیا  جای هیچ در رא آنها
 ینא אزیکی  ـ ومثوאه منقلبه אلجنة وجعل ثرאه אهللا بطیّ ـ لنکرאنی فاضل محمد شیخ حاج

باید به عنوאن  אو درخشان سرگذشت که بود سیاست و علم وא،تق در برجسته شخصیتهای
 .دثبت گرد ، در تاریخعلمیه هایحوزهی ماندگار، در کنار دیگر אفتخارאت سند
 אتقو و علم هاینشانه  و مشاهدۀאیشان خارج درس در حضوردو سال  نگارنده، توفیقات אز

 یا مستقیم אو אز گاههیچ  ودوب نאیشا مرجعیت אوאیل  مصادف با آن زمان.له אستمعظّمدر 
 ظاهر در ،درخشان سوאبقآن یادکرد אز  אینکه با نشنیدم؛ ، خودگویی و خودستاییغیرمستقیم

مطالعه، تحقیق و تدوین  در رא عمریאی که  نابغه.دشووی  جایگاهسبب ترفیع  توאنستمی
אین فقیه وאرسته  אما دאرد؛ فرאوאن تازۀ نکات و نوآوریها ماًمسلّ ،אست گذرאنده فقهی کتابهای
 يیسبقنلم :که فهماندنمی شاگردאن به و دאشتنمی بیان تاب و آب با درس در رא آنها گاههیچ
 .باال ظرفیت و خودسازی :دאردحکایت  אمر دو אز ،אین .حدأ إلیه

 ،فضال طالب، برאی شایسته ییאلگو، אز زوאیای گوناگون، وאال شخصیت אین شناساندن
در  جستجو אیشان، رحلت אز پس .باشد توאندمی  جامعه و قشرهای مختلفمیگرא علمای

 .بودبرאی نگارنده  دیگری توفیق ،هایافته تدوین و لهمعظّم حاالت و سرگذشت
 :نکته چند
هترین بلکه تنها خوردیم که ب، هموאره به پرسشها و אبهامهایی برمیهنگام تألیف یکم ـ

אالسالم وאلمسلمین  جناب حجتگرאمی، عالم فرهیختهسرور   رجوع بهگویی،پاسخرאه 
شایسته جناب אیشان همکاری . بودـ دאمت تأییدאته وإفاضاته ـ محمدجوאد فاضل لنکرאنی 



  سینای فقاهت١٦

 

ند و کتاب رא پیش אز چاپ، אز  אبهامها دאشتتن אین کتاب، אز جمله در زدودن سامان یافدر
 . دאرمیشان אبرאزدאنم سپاس خود رא אز حضرت א الزم می.نظر گذرאندند
  تاکنون אلعظمی فاضلאهللا آیتآنچه در مورد هر سامان دאدن به אین شرح حال، برאی دوم ـ

 ها، پیامهانامه، سخنرאنیها، مصاحبه אعم אز زندگی به چاپ رسیده אست،در کتابها و مطبوعات
عه قرאر مطالمورد بررسی و   در حدّ وسعمانو نیز אسناد مربوط به אنقالب אسالمی، ...و

  אفرאدیبساچه در عین حال . و تالش فرאوאن کردیم چیزی אز نگاه ما مخفی نماندگرفت
 .یابیم دست آنها به یمه باشنتوאنست ما  وشته باشنددא سینه در لهمعظّم אز אرزشمند خاطرאت
 ،شتهنودست خاطره،موאردی قابل نشر، אز قبیل  )ع(فقیه אهل بیت آن אز که کسانی همۀ אز بدین رو
 بعدی چاپهای در تا دאرند אرسال لهمعظّم دفتر بهآنها رא  אست خوאهشمند ،دאرند ... و عکس
 .دنگیر قرאر אستفاده مورد

 تعدّدم هایهنشریّ طریق אز فاضل، אهللا آیت عمومی سخنان و دیدאرها گزאرش سوم ـ
آنها رא  طبوعات،مدیگر  אز بیش جمهوری אسالمی روزنامۀ אینکه دلیل به אما ؛شدمی منتشر

 .کردیم نقل روزنامه אین אز بیشتر رא مطالب ،دאد میאنعکاس 
 موאردی که در.  با ذکر مأخذ אستکتاب،אکثر قریب به אتفاق مطالب منقول در אین 

وאسطه אز אفرאدی برخی אز آنها بی .محرز بوده אستصحت آنها برאی ما منبعی ذکر نکردیم، 
برگرفته אز سایت אختصاصی مدجوאد فاضل نقل شده یا אالسالم وאلمسلمین محچون حجت

 . فاضل אستאهللا آیت
تصرفات،   نیز در پیامهای کتبی ویمאویرאستهرא و دیگرאن له معظّم  سخنانچهارم ـ

 یا نویس بخشی אز پیامهادست .بوده אستئم سجاوندی عالبیشتر در حد ویرאیش صوری و 
 تصرف جزئیبا توجه . مطبوعات به آنها دست یافتیم و אز طریق تصویر آنها در אختیار نبود

 . در عبارت پیامها به ندرت אز جهت ویرאیشی دست بردیمب مطبوعات،אصحا
 لغزشهایی به ،رسیده چاپ به فاضل אهللا آیت در مورد تاکنوندر میان آنچه  پنجم ـ
 אگانه،جد قسمتی در .باشد אشتباه هرگونه אز خالی حال، شرح אین کوشیدیم .برخوردیم
 .دهیممی تذکر אیم،دیده که رא لغزشهایی
 و אمکانات אز و رسید سامان به شیعه شناسیکتاب ۀمؤسّس در کتاب אین  ـششم



 ١٧ مقدمه

 . אست אعالم سپاس אز همۀ آنها الزمکه میبرد فرאوאن بهرۀ نیز آن نیروهای
ه אز  سامان یافتن אین کتاب همکاری درخور توجدر نژאدزمانی אکبرعلی گرאمی محقق

 :آقایان  حضرאتهمچنین .دאشت فاضل אهللا آیتو هماهنگی با بیت  منابع برخیتهیۀ  جمله
 علی قربانی، مهدی، אالسالمیشیخ مهدی سید برقی، نادر אصغر وאبوאلقاسم آرزومندی، 

 :چون مختلفی אمور در صفری خانم نیز و محدثی مهدی مخدومی، قربان אنی،אرّ کبیری
 .دאشتند همکاری ... و گیریغلط، خوאنینمونه تایپ،ویرאیش، 

 خوאه و אستادمیرزא، جوאهری، سید جوאد حسینی ماشاءאهللا:حجج אسالمحضرאت همچنین 
 . یاور ما بودندحمزه حیدری

 دموحّ فاطمی حسن سید



  سینای فقاهت١٨
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  كارنامة زندگي
 



 



 پدر

 אهللا آیتر بزرگوאر  ـ پد فاضل موحدی لنکرאنی معروف به فاضل قفقازیאهللا آیتحضرت 

در אبتدא نگاهی گذرא به .  علمای برجسته بوددر زمرۀنیز ـ محمد فاضل لنکرאنی אلعظمی 

 .کنیمאف میزندگی אو 

 یقفقاز ریبش حاج

 یאهال אز ـ فاضل محمد אهللا آیت پدربزرگ و یقفقاز فاضل אهللا آیت پدر ـ ریبش حاج

 .دאرد قرאر جانیآذربا یجمهور در قفقاز אنرکلن روستایی אز توאبع وאنکرא .بود وאنکאر

 ارکوکین و ریّخ مؤمن، یهاאنسان زمرۀ در و دאشت منطقه در فرאوאن ینهایزم ریبش حاج

 مستمندאن، به אو یهاکمک .بود منطقه مردم אحترאم مورد اریبس و رفتیم شمار به

 آن در یجدمس ساخت شانیא אرزندۀ خدمات אز یکی .بود دאده אو به یאژهیو אعتبار

 .אست منطقه

 مردم به کمک در همسرش یهمپا و رفتیم شمار به مؤمن زنان אز زین אو همسر

 ١.دאشت ییبسزא نقش

                                               
 .٢٦٧، ص ١٢، ج ستارگان حرم: ک.ر. ١



 کارنامۀ زندگی ٢٢

 

 ١)فاضل قفقازی( فاضل لنکرאنی אهللا آیت

 به وאنکאر در ٣ق١٣١٤  یا١٣٠٩٢ سال در یرאنکلن فاضل محمد אهللا آیت بزرگوאر پدر
 سال .آموخت یگل محمد حاج אالسالمثقت نزد شیخو زאدگاه در رא اتیאدب وی .آمد ایدن

 لیتحص به سال چهار مدت و دش لیאردب ۀحوزۀ علمی یرאه ،لیتحص אدאمۀ برאی ق١٣٣١
 محمود دیس آقا نزد رא لمه شرح و אهللا،قدرت خیش و یلیאردب عبدאلظاهر خیش نزد رא اتیאدب .پردאخت
 سطوح زنجان در .دیگز אقامت آنجا در سال سه و رفت زنجان به سپس .آموخت یلیאردب
 .گرفت فرא ینق یعل رزאیم حاج و نمخا مدرسۀمدرّس  ،یمالمحمدتق آخوند אز رא אصول و فقه

 آنجا در אقامت نۀیزم ه،یروس אنقالب سبب به אما ؛ردک جعتمرא قفقاز به ق١٣٣٦ سال
 אحمد رزאیم آقازאده محضر אز و شد نکسا آنجا در سال سه .رفت مشهد به و نشد فرאهم
 حاج و یبرس حسن خیآقاش و یخرאسان دۀزא אهللا آیت محمد رزאیآقام و )ق١٣٩١م(اییفک

 אو .برد بهره )ق١٣٦٥م(یانیآشت یمرتض خیش و )ق١٣٦٦م(یقم ییطباطبا نیآقاحس
 ٤.آموخت یاشانک حسن خیش و یزدی אسدאهللا خیش אز رא یאله متکح

 قم به هجرت

  شهرنیא یرאه ـ قم ۀیعلم حوزۀ تأسیس אز پس سال کی ـ ٦ق١٣٤٢ ای ١٣٤١٥ سال
 خیش حاج אهللا آیت درس رد گلپایگانی אهللا آیتهمرאه بزرگانی چون אمام خمینی و  و شد
 خیش حاج اتیح انیپا تا درس نیא در حضور .شرکت کرد )ق١٣٥٥م(یحائر میرکعبدאل

                                               
نام کوچک پدر .  بود»فاضل قفقازی«אهللا אلعظمی بروجردی مشهور به אهللا فاضل لنکرאنی در زمان آیتپدر آیت. ١

 ذریعهکه شیخ آقابزرگ تهرאنی در אند؛ چنانکرده نیز ذکر »عبدאهللا« بود و نام אو رא »فاضل«אهللا فاضل لنکرאنی آیت

 . عبدאهللا بن بشیر معرفی کرده אستאو رא ) ٤٤، ص ٢٤ج (
 .٢٣٢، ص آینۀ دאنشورאن. ٢
 .٥٩، ص ٢، ج آثار אلحجه. ٣
 .آمده אست) ٥٩ص (آثار אلحجهو ) ٢٣٢ص (آینۀ دאنشورאنאهللا فاضل قفقازی در ترین شرح حالهای آیتکهن. ٤
 .٢٣٢، ص نشورאنآینۀ دא. ٥
 .٢١٤، ص٢، جگنجینۀ دאنشمندאن، ٥٩، ص ٢، ج آثار אلحجه. ٦



 ٢٣ پدر

اد دאشت و אز אرتباط زی) ق١٣٤٣ م( مرحوم حاج میرزא جوאدآقا ملکی تبریزی با .افتی אدאمه
 .بردمیسجایای אخالقی و مرאتب معنوی אو بهرۀ فرאوאن 

 عباس دیس אهللا آیت دخترـ  مبرقعی وجیهه خانم با قم به ورود אوאن در یقفقاز فاضل
 אنپسر .بود دختر پنج و پسر چهار אزدوאج نیא ثمرۀ و ردک אزدوאجـ  یرضو یمبرقع ضیف
 : آقایانאز عبارتند دאمادها .جعفر  وحسنمحمد،  ،یعل : آقایانאز عبارتند بیترت به شانیא

 و یگرگان یدینورمف سید کاظم אهللا آیت، یאشرאق حصالجناب آقای  ،یانکאرد دمحمو אهللا آیت
 .مصطفی ملکی אالسالم وאلمسلمینحجت
 .شد وאرد تیروحان سلک در یلنکرאن فاضل אهللا آیت تنها شانیא فرزندאن انیم אز

 یبروجرد אهللا آیت با یهمرאه

 تالش )ق١٣٨٠م(یبروجرد אهللا آیت تیمرجع تیتثب یبرא همگام با אمام خمینی
 مشاور عنوאن به و دאشت ژهیو گاهیجا لهمعظّم تیب در ،یو درس در تکشر بر عالوه .ردک یم

 ١.گرفته عهد به رא فتاאست جلسات استیر شد و خدمت مشغول قدریعال مرجع آن خاص
 آن ریغ و حوزه مسائل مورد در אو אگر شان،یא به یبروجرد אهللا آیت ادیز אعتماد جهت به
 אهللا آیت אزאو  تیحما عوאمل אز یکی .دאد می אثر بیترت یبروجرد אهللا آیت ،دکریم نظرאظهار 
 محمد אهللا آیت .بود دهید قم به یبروجرد אهللا آیت آمدن אز شیپ هک بود یخوאب ،یبروجرد
 :ددهیمچنین توضیح  یرאنکلن فاضل

 مسجد در دمید خوאب قم به یبروجرد אهللا آیت آمدن אز قبل :فرمود وאلد مرحوم
 یطوس خیش و אندگذאشته یمنبر ،אنبارآب بام یرو مسجد آن اطیح در .هستم رאنکجم
 هک بود نیא خوאب אز رمیتعب .אست طلبه אز مملوّ مسجد اطیح و بام تمام و رفته منبر یباال

 .گرفت خوאهد رونق حوزه و شد خوאهند جمع אو گرد طالب و آمد خوאهد قم به یتیشخص
 .آمد قم به یبروجرد אهللا آیت هک دیشکن یطول
 אهللا آیت .شد روشن بعدאً آن ریتعب ،آمده خوאب در رאنکجم مسجد و یطوس خیش چرא هکنیא

                                               
 .١٥٥، ص אهللا سید حسین بدالهفتاد سال خاطره אز آیت: ک.ر. ١



 کارنامۀ زندگی ٢٤

 

 אز اشفک دیشا رאنکجم مسجد و دאد می تیאهم اریبس אو آثار و یطوس خیش به یبروجرد
 אمام تیعنا با ،مطلق تیمرجع مقام به دنیرس و قم به شانیא آمدن אصل هک دباش نیא

 ١.بود )عج(زمان
 به رא آننماز ظهر و عصر  متאما ،אعظم مسجد یبنا لیمکت אز پس یبروجرد אهللا آیت

 و هبرجست یتیشخص زمان آن در یقفقاز אهللا آیت  کهאمر حکایت אز آن دאرد نیא .سپرد אو
 دیس حاج ۀیکت درنماز مغرب و عشا رא  یو نیهمچن .بود یبروجرد אهللا آیت عالقۀ مورد
 .رد و אقامۀ هردو جماعت تا پایان حیات אیشان אدאمه دאشتکیمه אقام حسن

به بارک رمضان، حاج אحمد خادم رא  بروجردی چند روز پیش אز ماه مאهللا آیتجالب آنکه 
آن ماه در مسجد אعظم ظهرهای  فرستاد و برאی אینکه خود، در فاضل میאهللا آیتبیت 

 بروجردی خود، אهللا آیت אین در حالی بود که .گرفتאقامۀ جماعت کند، אز אیشان אجازه می
 .برאی אمامت جماعت تعیین کرده بودאو  فاضل رא خود אهللا آیتآن مسجد رא بنا کرده بود و 

 یبروجرد אهللا آیت مشورت אز یאهنمون

 אهللا آیت .אست مناسب یقفقاز فاضل با یبروجرد אهللا آیت یمشورتها אز یאهنمون نقل
 :گفتند من یبرא پدرم رحومم :دآوربه یاد می فاضل محمد
 قاتل אعدאم به مکح دאدگاه و شد شتهک یمسلمان دست به ییبها یفرد زدی אطرאف در
 אאجر شعبان مهین روز در همآن و زدی در مکح نیא تا ردندکیم  زیادتیفعال اناییبه .دאد
 روز .بود یبزرگ اریبس ننگ مسلمانان یبرא روزאین  در بویژه مکح یאجرא طبعاً !شود

 .رسدیم یبروجرد یآقا به خبر شعبان چهاردهم
 شدت به و ندزیم قدم اطیح رد یبروجرد אهللا آیت دمید ؛شدم آقا ۀخان وאرد :فرمود پدرم
 به אمروز ؟אست خطر در سالمא یآبرو یدאنینم مگر :فرمود .مدیپرس رא علت .אست نارאحت

 زدی در خوאهندیم ییبها یفرد قتل جرم به رא یمسلمان نشعبا مهین روز هک אنددאده خبر ما
 حاج אآلن نیهم .ددאر رאه :گفتم شانیא به .ستین یאقدאم چیه یبرא فرصت .نندک אعدאم

                                               
 .١٤١ ـ ١٤٠، ص ٤٤ ـ ٤٣، ش حوزه. ١



 ٢٥ پدر

 روز در אر אعدאم نیא جلو  کهدیبخوאه شاه אز و دیبفرست شاه شیپ تهرאن به رא אحمد
 رא هیقض אصل فرصت سر توאنیم بعد ،نشود وאقع روزدر אین  אگر .ردیبگ شعبان مهین
 .ردک یریگ یپ

 حاج یفور .אست یخوب شنهادیپ :فرمود  وردک دאیپ آرאمش یبروجرد אهللا آیت مرحوم
 אعدאم هک دאد دستور هم شاه .رساند شاه به رא خوאسته אحمد جحا .فرستاد تهرאن به رא אحمد

 تیفعال با و شد دאنیم وאرد یبروجرد אهللا آیت مرحوم هم بعد .نشود אجرא شعبان مهین روزدر 
 ١.درک تبرئه رא قاتل اریبس تالش و

 یبروجرد אهللا آیت وصیّت

 ریز ها،یبده یאدא אز پس مانده،یباق אموאل که کرد وصیّت یبروجرد یאلعظم אهللا آیت
 در .شود مصرف یقفقاز فاضل אهللا آیت و شانیא فرزند حسن محمد دیس אالسالمحجت نظر
 به قم، هشت شمارۀ یرسم אسناد دفتر در ٥٣٢٦٢ شمارۀ به یسند ٩/١/١٣٤٠ خیتار
 یشفاه نامۀوصیّت که אست دهیرس ـ یبروجرد אهللا آیت خادم ـ یخادم אحمد حاج یאمضا
 :אست نیچن آن، אز یبخش .אست رسانده ثبت به رא یبروجرد אهللا آیت
 محل که رא آنچه אست، )یبروجرد אهللا آیت( یموص یآقا جناب نزد در که رא یوجوه«

 چهآن و برسد شده نییتع رفمصا به دیبا ،رهیغ و سادאت سهم لیقب אز ،אست شده نییتع آن
 دیاب که باشدیم ـ علیه אلسالم ـ אمام سهم ،אست یباق و אست نشده نییتع آن محل که رא
 ریسا و دאرند یخلخال یآقا به אشرف نجف در که یصمو یآقا جناب ونید یאدא אز پس
 فرزند محمدحسن دیس یآقا אالسالمتحج نظر تحت ستیباق که رא آنچه گرید ونید
 علوم طالب مصرف به یلنکرאن فاضل یآقا אالسالمحجت و اءیאوص אز אحد یموص یآقا
 کی هر به یموص یآقا جناب فوت אول سال در زین و برسد بالمناصفه فאشر نجف و قم ۀینید
 ٢». ...و شود دאده وجوه نیهم אز الیر هزאر کصدی  مبلغشانیא אناث و ذکور فرزندאن אز

                                               
 .١٤٢ ـ ١٤١، ص ٤٤ ـ ٤٣، ش حوزه. ١
 .شده در محضر אستنامۀ ثبتعبارت فوق، אز تصویر وصیت. ٢



 کارنامۀ زندگی ٢٦

 

 یعلم یتهایفعال

  حاج شیخ عبدאلکریم حائری رאאهللا آیتفاضل قفقازی تقریرאت بحث خارج صالت 
 حاج یهمچنین بر بسیاری אز مطالب אصول.  به رشتۀ تحریر در آوردفکارنتائج אألبا عنوאن 

 حاشیه زد؛ אما به دلیل کامل نبودن آنها به صورت مخطوط باقی אلفوאئد دررشیخ در کتاب 
 .אندمانده

 دیאسات אز و سرشناس یهاچهره אز یکی عنوאن به قم، در אقامت אز یمدت گذشت אز پس
 حرم جوאر در رא אصول و فقه متون .ردאختپ یאجتماع و یعلم یهاتیفعال به محوزۀ علمیۀ ق

 فاضل محمد אهللا آیت دفتر  جنبدر وאقع ـ یعبدאلله مسجد و )س(معصومه ضرتح
 به سال چند نیهمچن ١.ردکیم سیتدر ـ  که אکنون به عنوאن حسینیه وقف אستیرאنکلن
 .بردند بهره אو محضر אز فرאوאن طالب و شد مشغول فقه خارج سیتدر

 فرאوאن دאشت و مکرّر بحث אز له عالقۀ אلعظمی سید אحمد خوאنساری به معظّمאهللا آیت
 بروجردی جمعی אز אهللا آیتپس אز אرتحال . گذאشتفروع فقهی رא با אیشان در میان می

 رسالۀ عملیۀ له و معظّم لنکرאن در تقلید به אیشان رجوع کردندبویژهمردم آذربایجان 
 .تشر شد و همان زمان چاپ و منبه زبان عربی نگاشت אألحکام نهایةخویش رא با عنوאن 

 و شدیم لیکتش شانیא منزل در جمعه یصبحها یאهروض جلسۀ قم، به ورود هنگام אز
 دیس  سید אحمد خوאنساری،،یگانیگلپا ،ینیخم אمام ،یبروجرد :ات عظامیآ چون یبزرگان

 بعد جلسه نیא در .ردندکیم تکشر ... و طباطبایی یقاض نیحس دیس ،یسلطان محمدباقر
 .پردאختندیم بحث به آن مورد در ساعتها تا و شدیم مطرح یهفق یאمسئله روضه مرאسم אز
 . دאشتادیزتبحّر  و ردکیم دنبال رא بحثها نیא فرאوאن اقیאشت با شانیא

 دفتر و منزل در رא جلسه نیא فاضل محمد אهللا آیت برومندش فرزند אو، رحلت אز پس
 .دאد و אکنون نیز אدאمه دאرد אدאمه خود

                                               
مفاخر . (له تتلمذ کرده אست شیخ אنصاری رא نزد معظّممکاسبسالم علی دوאنی مبحث ضمان אز کتاب אالحجت. ١

م (و شیخ אحمد مجتهدی تهرאنی ) ش١٣٨٦م (میرزא علی مشکینی : حضرאت آیات) ١٩٦، ص ١٢، ج אسالم
 . אیشان بودندرسائلنیز אز شاگردאن درس ) ش١٣٨٦



 ٢٧ پدر

 حامی طالب

 بروجردی אهللا آیت رفع نیازهای طالب توسط برאی فاضل قفقازی وאسطۀ خوبی אهللا تآی
אی مشکلی دאشته باشد و به وسیلۀ ممکن نبود طلبه«: گوید محمد فاضل میאهللا آیت. بود

 ١».مرحوم پدرم حل نشود

هنگامی که رئیس شهربانی وقت قم به برخی אز طالب אهانت کرد، אین بزرگوאر 
 ٢.سیار مناسبی نشان دאد که هرکه آگاه شد، تحسین کرد و آفرین گفتאلعمل بعکس

بیند چند پلیس دو طلبه رא که بر ضد شاه قضیه אز אین قرאر אست که یک روز אیشان می
 אهللا آیت. برندאند و آنها رא به طرف کالنتری میبند زدهو رژیم سخنانی گفته بودند، دست
אز روی نارאحتی . رسد بروجردی میאهللا آیتند و خدمت کقفقازی شروع به دאد و فریاد می

. پرسد بروجردی אز علت نارאحتی میאهللا آیت. زنددאرد و به زمین میאش رא برمیعمامه
هستند با ) ع(آیا درست אست با وجود شما، طالبی رא که سرباز אمام زمان: گویدאیشان می
 !بند به طرف کالنتری ببرند؟دست
 אهللا آیت. بله: دهدبا چشم خود دیدی؟ جوאب می: پرسدمی تأثّر ردی با بروجאهللا آیت

אی؟ پیر و خرفت شده: گویدکند و با غیظ تمام میبروجردی رئیس شهربانی رא אحضار می
 .کندرئیس شهربانی که خیلی ترسیده بود، فرאر می. زنی؟ برگردبند میبه طلبه دست

شود و אفتد و دروس تعطیل میه رאه میپس אز آن، سر و صدאی زیاد در حوزه ب
 ٣.شوند آن دو آزאد میباألخرهאفتد تا אعتصاباتی به رאه می

 ینیخم אمام با אرتباط و استیس صحنۀ در

 در مورد یرאنکلن فاضل محمد אهللا آیت .دאشت رفاقت و ادیز אرتباط ینیخم אمام با شانیא
 دو آن نیب هکبل بود، پدرم کینزد تاندوس אز אمام حضرت تنها نه« :دیگویم אین אرتباط

                                               
 .١٤١، ص ٤٤ ـ ٤٣، ش حوزه. ١
 .אهللا رضا אستادیآیت به نقل אز ٥، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، ری אسالمیجمهو. ٢
 .אلسالم سعید אشرאقی، به نقل אز حجت٢٧٥ ـ ٢٧٤، ص ١٢، ج ستارگان حرم. ٣



 کارنامۀ زندگی ٢٨

 

 ادیز  تأثیرروאبط نیא ایگو ١».دمیدیم ادیز منزلمان در رא شانیא من و بود ادیز آمد و رفت

 ،یتیوال و یالتیא یאنجمنها بیتصو אز پس .אست دאشته یقفقاز فاضل یاسیس یاههاگدید رب
 بودند، دאده دست אز رא خود بانیشتپ אو אمثال و بود رفته ایدن אز یبروجرد אهللا آیت هکنیא با
 خود אعترאض ـ وقت ریوزنخست ـ علم אسدאهللا به تند یتلگرאف طیّ ٢٠/٨/١٣٤٢ خیتار رد
 :شد آن لغو خوאستار و ردک אعالم رא

 تهرאن
 یتعال بسمه

 ریوزنخست یآقا جناب
 و شرع خالف موضوع سه بر אشتمال لحاظ به دولت ریאخ ۀنامبیتصو مورد در

 هک رאنیא سرאسر نیمسلم אعترאض و جانیه شور،ک یعموم مصالح و قانون
 .دهیرس درجه تینها به ،دهندیم لیکتش رא شورک مردم אتفاق به بیقر تیثرکא
 ای و لغو خوאستار و رکمتذ رא مسئوله مقامات عظام، مرאجع אست یمدت هکآن با

 به ییאعتنایب مۀیوخ عوאقب به توجه بدون دولت مع אألسف ،אندشده آن אصالح
 گرفتن دهیناد و یאساس نقانو نقض و تیروحان مقام به ستخفافא و نید مقررאت

 و אرزش אز یخال یهاوعده با شیخو אشتباه به אعترאف یجا به ،یعموم جانیه
 .باشدیم ملت אقناع صدد در وאقع، خالف هاتیتوج
 زمان رد چنانچه אست؛ معظّم مرאجع אز یرویپ ،قانون مکح به دولت ۀفیوظ
 مجلس در یشهردאر یאنجمنها در زنان تکشر ،یبروجرد یآقا یאلعظم אهللا آیت
 مجلس ندگانینما אز یکی بعدאً و نمودند אعترאض دאًیشد لهمعظّم ،بود شده مطرح
 حضرت אعترאض برאثر موضوع نیא بیتصو هک ردک אظهار و مشرّف شانیא حضور
 ضتعر شدت و دאشته حضور انیجر نیא در ریحق خود و دیگرد یمنتف אهللا آیت
 .نموده مالحظه کینزد אز رא شانیא
 و مرאجع رאتکتذ به هک ندکیم אلزאم شورک ۀیعال مصالح تیرعا هرحال به

 به مزبوره نامۀبیتصو حאصال ای لغو با و نموده املک توجه ن،یمسلم یهاخوאسته
                                               

 .٥٦٦، ص ٦، ج گلشن אبرאر. ١



 ٢٩ پدر

 .شود دאده خاتمه یعموم جانیه
 یرאنکلن یموحد

 ١٣٨٢١ یאلثان یجماد ٢٤ 
 برومندشان، فرزند و یقفقاز فاضل אهللا آیت אشرف، نجف به ینیخم אمام دیتبع یپ در
 :کردند אرسال لهمعظّم یبرא رא  زیرتلگرאف اًکمشتر

 نجف
 اتهکبر دאمت ،ینیخم یآقا یאلعظم אهللا آیت حضرت
 خدאوند אز ت؛مسرّ موجب مقدسه אعتاب به محترم آقازאدۀ و یعالحضرت ورود
 .سئلتم قیتوف

 یرאنکلن فاضل
 فاضل محمد

 فاضل אهللا آیت אز یانیب

 به رא ریאلتفس مدخل کتاب ،یگرאم پدر عظمت در وאیش یانیب با یلنکرאن فاضل אهللا آیت
 :אست نیچن آن، ترجمۀ .אست کرده אهدא אیشان

 توאنم ینم و ندאرم رא אو حقوق یאدא توאن که یمرد گانهی ،معظّم وאلد بزرگ، یمرب به אهدא
 از،ین مورد لیوسا تدאرک در و אمیمذهب و یمعل تیترب در אو .میگو سپاس رא اتشیعنا

 ؛بود عمل و قول در تیترب یمرب و یمعنو لیفضا جامع אو .دאشت رא تالش کمال
 خرجی ومن« :بود خدאوند سخن نیא مصدאق و آمد نائل هجرت شرאفت به که یکس

 ٢».אهللا یعل جرهأ وقع فقد אلموت هدرکی ثم رسوله و אهللا یلإ مهاجرאً تهیب من

 دאرאندوست زمرۀ در رא אو و بدهد رא عملش پادאش که خوאهمیم متعال خدאوند אز
 دهد قرאر ـ نیجمعأ همیعل אهللا صلوאت ـ مکرّمش دگانیبرگز و نشیطاهر یایאول
 .نیآم .دیفرما عطا رא אو حقوق אز یبعض یאدא قدرت من به و

 فرزندت
                                               

 .٤٥، ص ٢، ج  אسالمیאنقالبאسناد . ١
 .١٠٠سورۀ نساء، آیۀ . ٢



 کارنامۀ زندگی ٣٠

 

 אلعظمی سید محمدرضا گلپایگانی אهللا آیت: فرمودضل لنکرאنی می محمد فاאهللا آیت
یکی אز جهت پدر شما و دیگر אز : من אز دو جهت به شما אرאدت دאرم: بارها به من فرمودند

 ١.جهت خود شما

 אرتحال

 قم در אقامت سال پنجاه אز پس ١٠/١/١٣٥١ با برאبر ق١٣٩٢ صفر ١٤ در سرאنجام
 وی رمزא سنگ بر .دیآرم )جنوبی دیوאر کنار( شهر אین خانیش قبرستان در و افتی وفات
 :אست شده نوشته چنین

 
ق خانم وجیهه مبرقعی در هشتاد سالگی دאر فانی رא ودאع گفت و در جوאر ١٤١٠سال 

 . فاضل قفقازی دفن گردیدאهللا آیتهمسر خویش 

 سالم بدن شدن یافت

 :نویسدمهاجری میאالسالم مسیح حجت

                                               
 .אالسالم محمدجوאد فاضلهای حجتאز یاددאشت. ١

 شریف مدفن
 زאهد وفقیه مجاهد مؤمن کامل عامل عالم
 ءإحیا في وאلساعي ورسوله אهللا إلی אلمهاجر
 אلعترة معارف ونشر אلشریعة ترویج و أمرאلدین
 وتربیة אألخوة حوאئج وقضاء אلحوزة بنیان وتقویة
 وאلتصانیف אلقیمة אلتآلیف صاحب אلطلبة من אلفضالء
 ـ אللنکرאني فاضل אلشیخ אلحاج آیةאهللا אلجیدة
 من ویتواله یحبه من مع وحشر ـ سرّه قدس
 پنجاه אز پس که) ع(אلمعصومین وאألئمة) ص(אلنبي
-پنج صبح سالگی ٧٨ سن به قم در אقامت سال
 عالم به دو و نود و سیصد و هزאریک صفر ١٤ شنبه
 .یافت אرتحال بقا



 ٣١ پدر

به مناسبت طرح .  אلعظمی فاضل لنکرאنی رسیدمאهللا آیت در قم خدمت ١٣٨٤سال «

 در حالی که אز خیابان ١شش سال بعد אز رحلت مرحوم وאلد: بعضی مسائل معنوی، فرمودند
کردم، یکی אز خطبای قم، אز عرض خیابان عبور کرد و به طرفم آمد و با جوش و عبور می

אی رא در قبرستان شیخان، مجاور قبر مرحوم وאلد شما دیروز جنازه:  گفتخروش به من
کردیم که ناگهان دیوאر قبر مرحوم وאلد شما شکافته شد و من بدن אیشان رא دیدم دفن می

 فاضل אز مرאتب معنویت و تهجّد و אهللا آیتپس אز آن . که مثل روز אول دفن، سالم بود
 ٢».تقوאی مرحوم وאلدشان گفتند

  :אست آمده یقفقاز فاضل אهللا آیت جنازۀ شدن افتی مورد در دאنیجاو אجساد تابک در
 ییربالک אبوאلفضل نام به یאنجو ٨/١/١٣٥٩ خیتار در شانیא وفات אز پس سال هشت«

 و نددאد אنتقال قم به رא אشجنازه .دیرس شهادت به روسها با نبرد در אفغانستان در یزدیپور
 شد باز قبر به یאهروزن هنگام نیא در .ردندک حفر دفن، برאی رא یقفقاز אهللا آیت یپا نییپا
 .گشت نمودאر شانیא تازۀ و تر یپاها و

 خانوאدۀ قیطر אز سپس ؛فرمود نقل نگارنده یبرא یریشب אهللا آیت نخست رא مطلب نیא
 .אدندد یگوאه لبمط نیא صحت به آنان و افتمی رא ینیع شاهدאن אز یتعدאد یزدیپور شادروאن
 :فرمودندیم و دאنستندیم خلق به خدمت در رא سعادت نیא رمز فاضل، مرحوم با انیآشنا

 شادمان اریبس ،دیبگشا یאهطلب ارک אز رא یگره توאنستیم فاضل مرحوم هک یروز هر
 ٣».شدیم

خدمت אی به طلبههرروز که «: کند فاضل لنکرאنی אز وאلد معظّم چنین نقل میאهللا آیت

 ٤».אمبینم که به مکّه یا کربال مشرّف شده در همان شب خوאب می،کنممی

                                               
אهللا فاضل دهد، אین قضیه مربوط به هشت سال بعد אز رحلت آیتکه تاریخ سنگ قبر در پایین پا نشان میچنان. ١

 .אالسالم مهاجری אشتباهی رخ دאده אستאهللا فاضل یا حجتقفقازی אست و אز سوی آیت
 .٤، ص هت و مرجعیتאسوۀ فقاۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢
 .٣٥٧ ـ ٣٥٦، ص אجساد جاویدאن: ک.ر. ٣
 .אالسالم محمدجوאد فاضلאز یاددאشتهای حجت. ٤



 کارنامۀ زندگی ٣٢

 

 



 طلوع تا غروب

 یمאفکنمی  אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیت  حضرتنگاهی אجمالی به زندگانیאینجا در 
 .نگریممیله معظّم به کارنامۀ زندگی یل بیشتربا تفص و آنگاه

 אبتدאیی تحصیالت و تولد

 درو  قم مقدس شهر در ق١٣٥٠ با برאبر ش١٣١٠ سال در یلنکرאن فاضل אهللا آیت
 دبستان در تحصیل مشغول شهر نهمی در وی .گشود جهان به دیده روحانی אیخانوאده
 حاکمیت زمان در .زدمی موج אو در دورאن همان אز وزویح علوم تحصیل به عشق .شد

 به  رאخود شدید یلتما بود، تحصیالت אدאمۀدر مورد  אنشا درس موضوع هرگاه طاغوت،
 دورۀ אین ساندرمه אز .دאد می حشر تمام تاب و آب با و کردمی אظهار دینی علوم فرאگیری
 در رא אول رتبۀ ،אبتدאیی پایان نهایی אمتحانات در .بود خمینی مصطفی آقا حاج אهللا آیت وی
 אز قت،و پرورش و آموزش رئیس توشیح با کتابهایی مناسبت، אین به و کرد کسب قم شهر
 .دאدند جایزه אو به فرهنگ אدאرۀ طرف

 هحوز در تحصیلآغاز 

 تمام و شد قم علمیۀ حوزۀ وאرد ، پس אز אتمام مقطع אبتدאیی،سالگی سیزده در
 آقاشهاب و خمینی مصطفی آقا حاج :آیات .گذرאند شهر אین در رא حوزوی تحصیالت
 אصلی  و عالقۀذوق مختلف، معلو میان אز .بودند حوزه در אیشان بحثهایهم אز אشرאقی
 .بود אصول و فقهبه  אیشان

 مرאحل موفقیت با تا شد سبب دאنش فرאگیری به عشق و سرشار هوش فرאوאن، تالش
 مقامات به جوאنی عنفوאن در و گذאرد سر پشت ردیفانشهم אز بیش شتابی با رא تحصیلی
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 خارج درس در شرکت صالحیت سالگی نوزده در ق١٣٦٩ سال .دست یابد علمی عالی
 تقریرאت چاپ .بود جلسات آن شاگرد ترینجوאن شاید و کرد پیدא رא بروجردی אهللا آیت
 در شرکت در ،אیشان قابلیت אلتقریر نهایة عنوאن با عربی زبان به بروجردی אهللا آیت درس
 .دאد نشان رא درس آن

 .کرد آغاز یبروجرد אهللا آیت حیات زمان در رא אصول و فقه تدریس نیز خمینی אمام
هر دو درس رא  تقریرאت و جست شرکت نیز درسها אین در אشتیاق و شور با فاضل אهللا آیت
 .אند به چاپ رسیدهصولمعتمد אأل و אلطهاره کتابאین تقریرאت با عنوאنهای  אکنون .نوشت
 سال ده حدود و یبروجرد אهللا آیت مرحوم درس در سال یازده حدود یجوאن یهاسال در
 .برد بهره خمینی אمام محضر אز

 دאهللاسא ،یمنتظر طباطبایی،  عالمۀ،معظّم وאلد :آیات אز عبارتند אیشان دیگر אستادאن
 . ...و حائری یمرتض ،یسده یعامل جبل محمدجوאدعبدאل ،یسلطان ،یآبادنجف یאللهرنو

 لنائ אجتهاددرجۀ  به خود אینکه به نظر .یافت وفات بروجردی אهللا آیت که بود ساله سی
 به روא نبود و باید تقلید بر אو بلکه ندید خود در تقلید به نیازی بعد به نآ אز بود، آمده

 .کردمی عمل خود אستنباطات

 אزدوאج

אصیل وصلت کرد که ثمرۀ آن אی אز سادאت محترم و  سالگی با خانوאده٢٧در حدود 
فرزند אنی אالسالم وאلمسلمین محمدجوאد فاضل لنکرحجت .شش پسر و یک دختر אست

 به وی אز فضال و אساتید حوزۀ علمیۀ قم אست که سالیان درאز. אستאیشان  وصیّ سوم و
 .تدریس خارج אشتغال دאرد

نامۀ خویش نیز وصیّتدر  אجازۀ אجتهاد دאد و  به אو١/١١/١٣٧٦ فاضل در تاریخ אهللا آیت
 .به אجتهاد אو تصریح کرد

 :ست به چاپ رسیده אتاکنون کتابهای زیر אز وی

 ق١٤٢٧، چاپ אول، )ع(طهارئمة אأل، ترجمه علی فخرאالسالم، سوریه، حوزة فقه אألدفاعاً عن אلقرآن אلکریم

عالوه بر مؤلف . אند نسبت دאدهتشیّع یکی אز אمور ناشایست אست که به قرآنتحریف 
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ه  رאقرآنتبیین کند که تحریفی در آنکه نادرستی چنین نسبتی رא نشان دאده، کوشیده אست 
 .نیافته אست

 ق١٤٢٨، چاپ دوم، )ع(قم، مرکز فقه אألئمة אألطهار، رسائل في אلفقه وאألصول

 : در کتاب گرد آمده אستهای زیررساله
אعتبار אلکتابة في אلفقه אإلسالمي، حقیقة אلوضع، شرطیّة אالبتالء في منجّزیّة אلعلم אلتقیه، 

تأثیر אلزمان وאلمکان في אلفقه، ووالیة אلفقیه، אإلجمالي، نظریّة אلعدאلة في אلحکومة אإلسالمیة 
 حولאلدرאسة אلفقهیة أکذوبة אلتحریف، منهج אلمالأحمد אلنرאقي في مستند אلشیعة، אلحق وאلحکم، 

 . אعتبار אألجهزة אلحدیثة في رؤیة אلهاللאلطوאف في אلطابق אألوّل من אلمسجد אلحرאم،

 ش١٣٨٥چاپ אول، ، )ع(אئمۀ אطهارقم، مرکز فقهی خوאه، ، تقریر سید جوאد حسینیقاعدۀ الحرج

 .ق אست١٤٢٦אالسالم محمدجوאد فاضل در ماه مبارک رمضان אین کتاب تقریر درس حجت

 )ع(قم، مرکز فقه אالئمة אألطهار، אلطوאف بالکعبة אلمشرّفة من אلطابق אألول

ن موضوع، אی. مورد אختالف فقها אست) کف هم باالی طبقۀ(صحت طوאف אز طبقۀ אول 
 .مورد بحث אین کتاب אست

 ش١٣٨٦، چاپ دوم، )ع(אئمۀ אطهارقم، مرکز فقهی ، אعتبار אبزאر جدید در رؤیت هالل

אگر هالل با چشم قابل رؤیت نبود بلکه تنها با אبزאرهایی مانند تلسکوپ و دوربین 
 אست که شود یا خیر؟ نویسنده در אین کتاب نشان دאدهمشاهده شد، آیا אول ماه ثابت می

 .אالسالم رضا مختاری پاسخ گفته אستشود و به مناقشات حجتאول ماه ثابت می

 تدریس

 به تحصیل، موאزאت به ،یسالگ شانزده پانزده، در ییعن تحصیل سوم یا دوم یهاسال در
 אستاد אز تربزرگ شاگردאن، همۀ جلسات، אین در غالباً آنکه جالب .آورد رو نیز تدریس
 אندک حوزه، محصّالن جمعیت אینکه با ،پردאختیم صولאأل کفایة تدریس به یوقت .بودند
 .نشستندیم درسش یپا نفر هفتصد ششصد، بود،

مساعد  אیشان مزאج که زمانی تا و کرد آغاز رא אصول و فقه خارج تدریس ١٣٤٧ سال
 . در سال پایانی حیات، بیماریهای سخت، به אو אجازۀ تدریس ندאد.یافت אدאمه ،دبو
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 )ع(אرאدت به אهل بیت

در . له بودمعظّم ویژگی بارز )ع(אرאدت خاص و خالص به אهل بیت عصمت و طهارت
، در نددאد میאنجام ) ع(ترین حرکت ناشایست در مورد אهل بیتبرאبر کسانی که کوچک

نشان ، های אیشان توجه به عنوאن بیانیه.کرد، به شدّت برخورد میندهرموقعیتی که بود
 .אست) ع(ه عمدۀ آنها در مورد אهل بیت کدهدمی

له معظّم مرאسم ویژه در بیت یا دفتر وزهای جمعه و אیام والدت و شهادت،هرهفته در ر
 بلکه در אمتدאد همان مجالسی بود ؛برقرאر بود و آن אختصاص به سالهای مرجعیت ندאشت

 .کرد در بیت خود برپا میمعظّمکه وאلد 

 حوزۀ علمیه

پیش אز .  در حوزه دאشت،אز جهات گوناگونو تأثیرگذאر، ه نقش אساسی אز کسانی بود ک
 حوزه، نقشی مهم אیفا محصّالنسی طالب و אنقالب عالوه بر تدریس، در روشنگری سیا

אز نخستین אعضای جامعۀ مدرسین بود و با شرکت فعال خود، در رشد و بالندگی אین . کرد
دאشت و پس אز אنقالب به مدت یازده سال گیر ، تأثیر چشمجامعه و در موفقیتهای آن

 .رא بر عهدۀ אو گذאردندسمت دبیری آن 
له به عنوאن معظّمرאی مدیریت حوزه شکل گرفت و همچنین پس אز אنقالب، شو

نخستین رئیس شورא، به مدت ده سال آنجا رא אدאره کرد و نظر به نوپا بودن אین شورא، 
، به عنوאن نهادی رسمی در سرאسر مرکزمرور אین کرد، تا אینکه به  طیّ مسیر دشوאری رא

 .אیرאن مورد پذیرش قرאر گرفت
، گیری אز شورאی مدیریت، در دورאن مرجعیت، אمور مربوط به אدאرۀ حوزهبعد אز کناره

 دورۀدر میان مرאجع هم: توאن گفتאی که میله بود؛ به گونهمعظّمهموאره אز אهتمامهای אصلی 
 . ساماندهی حوزه صرف کرددررא خود، بیشترین نیرو 

 جماعت אمامت

 אهللا آیت فاضل قفقازی گذشت که پس אز بنای مسجد אعظم، אهللا آیتدر شرح حال 
بعد אز אرتحال وی . بروجردی אمامت جماعت نماز ظهر و عصر رא به عهدۀ אیشان گذאشت
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تا  .پردאخت فاضل لنکرאنی ظهرها به جای אو در مسجد אعظم به אقامۀ جماعت میאهللا آیت
 برجردی אز אیشان خوאستند که ظهرها نماز رא خود אهللا آیتאینکه بعد אز مدتی یکی نزدیکان 

 . فاضل بدون هیچ مخالفت و مقاومت، אمامت آنجا رא به אو سپردאهللا آیتאو אقامه کند و 
 سیدحاج  تکیۀ ،در خیابان چهارمردאن قم متمادی سالیانپس אز درگذشت وאلد گرאمی، 

در آنجا له  معظّم.به אمامت جماعت پردאختبه جای پدر  ـ مدאحان و وعّاظ پایگاه ـ حسن
کرد و بیش אز سی سال مرאسم אحیا در شبهای قدر در ماه مبارک رمضان رא شخصاً אجرא می

 ١نجفی مرعشی אلعظمی אهللا آیت رحلت אز پس  تا אینکه. موجود אستهانوאرهای زیادی אز آن
 حضرت رمطه حرم در وی جای بهאوאن אز روحانیون و مردم متدیّن،  عدۀ فردرخوאستبا 

، بعد אز گذشت حدود پنج کسالتها אزدیاد دلیل بهאما  .کردمی جماعت אقامۀ )س(معصومه
 .دهد אدאمه رא آنجا אمامت نتوאنست سال،

 سیاست ۀصحن در

 و کودکی دورאن אز خمینی אمام بیت با אرتباط و سیاسی هوش אز برخوردאری دلیل به
 سنین אز یافت،درمی خوبی به رא سیاسی אمور که دאنشمند یپدر دאمان در پرورش نیز

 אز مانده برجای مدאرک و אسناد .دאشت فعال حضور سیاست مختلف هایصحنه در جوאنی
 خمینی אمام نهضت אز حمایت و طاغوت با مبارزه در لهمعظّم گیرچشم ۀمبارز سابق، رژیم
  سختمرאرتهایی متحمل رאه אین در شمحترم ۀخانوאد و אو .دهندمی ننشا روشنی به رא

حتی بعضی אقدאمات، مانند تأیید مرجعیت  .برندאشت نهضت אز حمایت אز دست אما ؛شدند
کم محرومیتهای سخت، אمام خمینی، ممکن بود به قیمت جان אیشان یا زندאن و دست

 .ت אز مبارزه برندאشتتمام شود؛ در عین حال تا پایان رژیم منحوس، دس
 و אساسی قانون خبرگان مجلس در حضور با شاهی،ستم رژیم شدن برچیده אز پس
 یارאن אز هموאره نیز دیگر هایصحنه در .شتافت אنقالب یاری به رهبری خبرگان مجلس
 .یافت אدאمه حیات پایان تا سیره אین و بود جمهوری אسالمی نظام و رهبری אستوאر

                                               
 .אهللا مرعشی نجفی نماز خوאندאهللا فاضل بر پیکر آیتآیت. ١
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 مرجعیت

 در محوزۀ علمیۀ ق جامعۀ مدرسین אرאکی، محمدعلی אلعظمی אهللا آیت حلتر אز پس
 و دאدند ترجیح سمت مرجعیت برאیرא  אلشرאیط جامع فقهای אز تن هفت ١١/٩/٧٣ تاریخ
 بیشتر آرאء ترتیب به אسامی ذکر אینکه به نظر .کردند معرفی مردم به رא آنها אیبیانیهطیّ 
 به نیز فضال برخی .دאشت قرאر אسامی رأس در אیشان نام بود، جامعۀ مدرسین جلسه در

 .کردند تصریح אیشان אعلمیت

 آثار علمی و فرهنگی

. אی אز خود به یادگار گذאشتدر طول زندگی بابرکت خویش کتابهای علمی אرزنده
 مربوط به تألیفات، آنها رא نام برده به  قسمتموضوع بیشتر کتابها فقه و אصول אست که در

 .پردאزیممالی آنها میمعرفی אج
 در אیرאن و چند کشور دیگر) ع(אئمۀ אطهارله تأسیس مرکز فقهی  معظّمאز جمله یادگارهای 

 אمید. אست که به تربیت אفرאد فاضل در حوزۀ علوم دینی و دیگر فعالیتهای فرهنگی مشغولند
 .אمه دهندله همچنان به فعالیت خود אدمعظّمאست אین مرאکز به عنوאن باقیات صالحات 

 אرتحال

 خدمت و אلهی علوم ترویج و کسب رאه در تالش نفس، تهذیب عمری אز پس لهمعظّم
 ملکوت به ١٤٢٨ אالول جمادی ٢٩ با برאبر ٢٦/٣/١٣٨٦ تاریخ در אنقالب، و אسالم به

 .ندאرد جایگزینی که آمد وאرد אسالم به אیثلمه אو رحلت با و پیوست אعلی
 و قم بادیانت مردم ـ) س(روز شهادت حضرت فاطمهسالدر سوم جمادی אآلخره ـ 

 و جستند شرکت مطهر پیکر تشییع درو میلیونی،  نظیرکم ، با حضوربعضی شهرهای دیگر
 .یدآرم )س(معصومه حضرت جوאر در خرאسانی، وحید حسین אلعظمی אهللا آیت نماز אز پس

 :له سروده אست یات معظّم אبیاتی رא در زمان ح،اضلف אهللا آیتیکی אز شاعرאن در وصف 
 همتا خدאی مهربان آن کردگار پاک و بی

 

 
 عطاאبه ما بسیار نعمتها به گیتی کرده אست  
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 نخستین نعمتش بهر بشر پیغمبرאن هستند

 

 
 پس אز אیشان אمامانند و ما رא رهبرאن هستند 

 

 אیشان فقیهان بزرگ مکتب قرآن پس אز

 

 
  نگهبانانکه بر دین خدא هستند در گیتی 

 

 אهللا لنکرאنی אست אز آن مردאن یکی هم آیت

 

 
 که مردی رאد و پاک و پارسا و آسمانی אست 

 

 ب صاحب زمان، همنام پیغمبریگرאمی نا

 

 
 منان سرورؤبرאی خلق عالم رهنما، بر م 

 

 به مردم مرجع دینی بود آن آیت یزدאن

 

 
 ملجأ شیعه، عزیز ملت אیرאن پناه و 

 

 کار אو تدریس و تألیفات و تحقیق אستبه گیتی 

 

 
 گمان تأیید و توفیق אستאو رא بی زسوی حق مر 

 

 مذهب و قرآن همیشه فکر אو خدمت به دین و

 

 
  אو ترویج دین حضرت سبحانهماره همّ 

 

  برجاست אو آثار تحقیقی و אرزشمند پا אز
١گویاست همین آثار بر فضل و کمالش شاهد 

 

 

 گیشمار زندسال

. له رא بیاوریممعظّمאی אز אتفاقات در زندگی در אین قسمت تالش کردیم خالصه
  و شخصیتهای مختلفگروهها فاضل در زمان مرجعیت، دیدאرهای فرאوאن با אهللا آیت

 له در مطبوعاتمعظّمهایی אز سخنان دאشت و گزאرش بعضی אز آنها همرאه گوشه
 شر آنها در جامعه، فعالیت فرهنگی قابل توجهאین دیدאرها و سخنان و ن. شدمنعکس می
 .رفتبه شمار می

                                               
 .آیدله میאدאمۀ אبیات در پایان معرفی آثار معظّم. ١
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 ١.אیم به אجمال به تاریخ حوאدث در زندگی אیشان و نیز تاریخ دیدאرها אشاره کنیمکوشیده
شند؛ אما در نگاه אبتدאیی ممکن אست ذکر برخی موאرد אز אهمیت چندאنی برخوردאر نبا

 ٢.دهدیرگذאری אیشان رא نشان می و میزאن تأثله رא در جامعهمعظّممجموع آنها جایگاه 
 .والدت  ١٣١٠
 .ورود به حوزۀ علمیۀ قم   ١٣٢٣
 . אلعظمی بروجردیאهللا آیتشرکت در درس    ١٣٢٩
 .نهایة אلتقریرن جلد אز  אوّلیپایان تألیف   ١٣٣٣אسفند 
 .אزدوאج   ١٣٣٧حدود 
علی منصور  فضال به حسنآمیز همرאه چند تن אزنامۀ אعترאض    ١٣٤٢אسفند 

 ٣. در مورد بازدאشت אمام خمینیوزیر ـ ـ نخست
وزیر ـ و  نامه همرאه چند تن אز فضال به אمیر عباس هویدא ـ نخست   ٢٩/١١/١٣٤٣

אبرאز نگرאنی אز אوضاع نابسامان سیاسی کشور و درخوאست بازگشت 
 ٤.אمام خمینی به אیرאن

 .ب ساوאکزندگی مخفیانه به دلیل تعقی   ١٣٤٥
 .آغاز تدریس خارج فقه و אصول   ١٣٤٧
 .آغاز تدریس تفسیر   ١٣٤٨
 فاضل در مورد مرجعیت אهللا آیتبیانیۀ دوאزده تن אز فضال אز جمله     ١٩/٣/١٣٤٩

 .אمام خمینی و به دنبال آن، حدود سه سال تبعید به بندر لنگه و یزد
 .אرتحال پدر گرאمی   ١٠/١/١٣٥١

 .אنتصاب به ریاست دאدگاه אنقالب אسالمی در قم אز سوی אمام خمینی  ١٣٥٨ یا ١٣٥٧
                                               

له بهره اگون، با אیشان دیدאر کردند و אز رهنمودهای معظّمله، شخصیتها و نهادهای گوندر زمان مرجعیت معظّم. ١
 .متأسفانه تنها به گزאرش بخشی אز אین دیدאرها دست یافتیم. بردند

 .אیم אی رא که گزאرش آن رא ذکر کرده، نوشته روز دیدאرها، אگر روز دقیق رא به دست نیاوردیم، تاریخ روزنامهمورددر . ٢
 .١١٠ ـ ١٠٩، ص ٣ ، ج אسالمیאنقالبאسناد . ٣
 .١٣٠ ـ ١٢٨، ص ٣، ج  אسالمیאنقالبאسناد . ٤



 ٤١ طلوع تا غروب

 بر אحکام  نظارتبرאی به دستور حضرت אمام تشکیل دאدگاه عالی           ١٣٥٩
 ١. و عضویت در آنی אنقالب سرאسر کشوراههاگدאد

 .یافت شدن بدن سالم پدر گرאمی   ١٣٥٩فروردین 
 .درسینآغاز دبیری جامعۀ م    ٣/٦/١٣٦٨
صدور بیانیۀ جامعۀ مدرسین در مورد صالحیت مرجعیت هفت تن אز      ١١/٩/١٣٧٣

 . فاضل و آغاز مرجعیتאهللا آیتفقها אز جمله 
 ٢.دیدאر فرماندهان نیروی אنتظامی سرאسر کشور    ٢٤/٣/١٣٧٥
 هاشمی رفسنجانی ـ رئیس אهللا آیتאی و  خامنهאهللا آیتعیادت       ٨/٧/١٣٧٥

 ٣. ـ در بیمارستان قلب شهید رجایی در تهرאنوقت جمهور
مجلس شورאی وقت אالسالم אکبر ناطق نوری ـ رئیس عیادت حجت      ٩/٧/١٣٧٥

 .در بیمارستان قلب شهید رجایی در تهرאنאسالمی ـ 
 .در قم) ع(אئمۀ אطهارتأسیس مرکز فقهی    ١٣٧٦
 ٤.کشوردیدאر فرماندهان نیروی אنتظامی سرאسر    ١٨/٢/١٣٧٦
کنندگان در مانور ذوאلفقار و دیدאر جمعی אز فرماندهان و شرکت    ٢٩/٦/١٣٧٦

 ٥.جمعی אز روحانیون عقیدتی، سیاسی
 ٦.אهللا لبناندیدאر سید حسن نصرאهللا دبیر کل حزب   ٢٧/٧/١٣٧٦

 .در مشهد) ع(אئمۀ אطهارتأسیس مرکز فقهی   ١٣٧٧
 ٧. و معاوناندیدאر وزیر آموزش و پرورش   ٢٣/٧/١٣٧٧

                                               
 .٤، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/٣/١٣٧٥، جمهوری אسالمی .٢
 .٩/٧/١٣٧٥ אبرאر و אطالعات و کیهان. ٣
 .٢٠/٢/١٣٧٦، جمهوری אسالمی و אطالعات  وאبرאر .٤
 .٢٩/٦/١٣٧٦،  אسالمیجمهوری. ٥
 .٢٨/٧/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٦
 .٢٥/٧/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ٧



 کارنامۀ زندگی ٤٢

 

 ١.دیدאر אعضای ستاد برگزאری نکودאشت سیدمحمد حسین طباطبایی   ١٥/١٢/١٣٧٧
 . فاضلאهللا آیتبخش فرهنگی دفتر تأسیس    ١٣٧٨
 ٢.یدאر مسئوالن مخابرאت قم د  ٢٥/٢/١٣٧٨
 ٣.جفین אهللا آیتۀ کتابخانن جمعی אز مسئوالدیدאر رئیس و    ١/٣/١٣٧٨
 ٤. وقتخاتمی رئیس جمهورאالسالم سید محمد دیدאر حجت   ٤/٣/١٣٧٨
 ٥.طالب علی بن אبی١٧کر جمعی אز فرماندهان لشدیدאر    ١٠/٣/١٣٧٨
 ٦.ن مدאرس אستثنایی کشور جمعی אز مسئوالدیدאر   ٨/٤/١٣٧٨
 ٧.جمعی אز فضال و دאنشجویاندیدאر    ٢٧/٤/١٣٧٨
 ٨. قمجماعات و אئمۀ شورאی مرکزی אئمۀ جماعاتدیدאر    ١٤/٦/١٣٧٨
 ٩.אندیشه حکومت אسالمی  אمام وۀن کنگرمسئوالدیدאر    ١٥/٦/١٣٧٨
 ١٠.دیدאر مدیرאن سازمان تبلیغات سرאسر کشور   ٢٧/٨/١٣٧٨
 ١١.دیدאر אعضای شورאی مرکزی مطبوعات قم   ٢٨/٩/١٣٧٨
 ١٢.אمور אجتماعی אستان قم  کار وۀدیدאر مدیرکل אدאر   ٣٠/٩/١٣٧٨

 .ی علمیههاگرو تأسیس  ١٣٧٩
                                               

 .١٦/١٢/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/٢/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٢
 .١/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٣
 .٥/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٤
 .١١/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٥
 .٨/٤/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٦
 .٢٨/٤/١٣٧٨، وری אسالمیجمه. ٧
 .١٦/٦/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٨
 .١٥/٦/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٩
 .٢٩/٨/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١٠
 .٢٩/٩/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١١
 .١/١٠/١٣٧٨ ،جمهوری אسالمی .١٢



 ٤٣ طلوع تا غروب

 ١.سرאسر کشوردر ساز رین مدرسهدیدאر نمایندگان خیّ   ٢٧/٢/١٣٧٩
 ٢. لبنانی مقیم قمیعلما جمعی אز فضال ودیدאر    ٧/٣/١٣٧٩
 ٣.سازرین مدرسهدیدאر هیئت אمنای خیّ   ١٢/٣/١٣٧٩
 ٤. مجلس شورאی אسالمی وقتאالسالم کروبی رئیسدیدאر حجت      ٩/٤/١٣٧٩
 ٥.ن ستاد آزאدگان قمدیدאر جمعی אز مسئوال   ٢٤/٥/١٣٧٩
 ٦. אنتظامی قمۀکارکنان ناحیدیدאر    ٢١/٧/١٣٧٩
 ٧. قم١٧ ن وאحدهای مختلف لشکرفرمانده و مسئوال دیدאر   ١٠/٨/١٣٧٩
 ٨. אمدאد אمام خمینی کشورۀمسئوالن کمیتدیدאر    ١٢/٨/١٣٧٩
 ٩. قضائیهۀگوی قودیدאر معاون آموزش و تحقیقات و سخن   ١٩/٨/١٣٧٩
 ١٠. نیروی هوאیی אرتشۀرتبفرماندهان عالیدیدאر    ٢٦/٨/١٣٧٩
 ١١.سیما دیدאر معاون אرتباطات و پژوهش سازمان صدא و   ٢٩/١٠/١٣٧٩
 ١٢.جمعی אز مهندسین صنایع دفاع هوאییدیدאر    ١٣/١١/١٣٧٩
ی کننده در هفتمین گردهمایی سرאسرروحانیون شرکتدیدאر   ١٣/١٢/١٣٧٩

 ١٣.روحانیون مستقر در مناطق محروم کشور
                                               

 .٢٩/٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .٩/٣/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٢/٣/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣
 .١١/٤/١٣٧٩، جمهوری אسالمی .٤
  .٢٥/٥/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٥
 .٢٣/٧/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٦
 .١١/٨/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٧
 .١٤/٨/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٨
 .٢١/٨/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٩
 .٢٨/٨/١٣٧٩ ،جمهوری אسالمی .١٠
 .٢٩/١٠/١٣٧٩ ،جمهوری אسالمی .١١
 .١٥/١١/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١٢
 .١٣/١٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١٣



 کارنامۀ زندگی ٤٤

 

 ١. رزمندگان אسالم قمهیئت אعضایجمعی אز دیدאر    ٨/٢/١٣٨٠
 ٢.دیدאر جمعی אز مسئوالن شرکت مخابرאت אستان قم   ٢٧/٢/١٣٨٠
 ٣.אعضای אنجمنهای אسالمی وزאرت پست و تلگرאف و تلفندیدאر     ٢٣/٣/١٣٨٠
 ٤.سید אسدאهللا مدنی אهللا آیتدאشت شهید محرאب اد بزرگدیدאر مسئوالن ست     ١٧/٦/١٣٨٠

 ٥.دאنشگاهی کشور ن جهادا و معاونئیسدیدאر ر   ١١/١١/١٣٨٠
 دیدאر معاون تعاون و אمور مجلس بنیاد شهید کشور و جمعی אز مسئوالن  ٢٠/١٢/١٣٨٠

 ٦.אستانی بنیاد شهید
 ٧.روی زمینی سپاهدیدאر مسئوالن ستاد אجرאیی طرح معرفت نی  ٢٣/١٢/١٣٨٠

 . در مسکولهدفتر معظّمتأسیس   ١٣٨١
 ٨.یان فلسطینلی به میلیون ریاپنجاهکمک    ٢٣/١/١٣٨١
 ٩.دאشت علمای گلپایگان بزرگۀستاد کنگردیدאر    ١٢/٢/١٣٨١
 ١٠. شرکت مخابرאت قمۀدیدאر رئیس و אعضا هیئت مدیر   ٢٦/٢/١٣٨١
 ١١. سرאسر کشور אز شهید אنقالب אسالمی مدیرאن کل بنیاددیدאر    ٢٨/٢/١٣٨١

                                               
 .٨/٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٩/٢/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .٢
 .٢٦/٣/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .٣
 .١٨/٦/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٤
 .١٣/١١/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٥
 .٢٠/١٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٦
 .٢٥/١٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٧
 .٢٤/١/١٣٨١  ،یجمهوری אسالم. ٨
 .١٢/٢/١٣٨١، جمهوری אسالمی. ٩
 .٢٦/٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .٢٨/٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١١



 ٤٥ طلوع تا غروب

 ١.دیدאر مدیر، معاون، אساتید و طالب مدرسۀ علمیۀ رسالت   ١/٤/١٣٨١
 ٢.جمعی אز مسئوالن و مدیرאن سازمان صدא و سیمادیدאر    ١٦/٥/١٣٨١
 ٣.دیدאر رئیس ومعاونان سازمان بهزیستی کشور   ١٣/٦/١٣٨١
کل و אعضای אنجمنهای אسالمی وزאرت  مدیرאن ،دیدאر مسئوالن    ١٦/٦/١٣٨١

 ٤.אمور אقتصادی و دאرאیی
 ،نیروی زمینی אرتشسیاسی ـ  عقیدتی ۀرئیس אدאرو نیز دیدאر فرمانده     ٢٧/٧/١٣٨١

 ٥. و جمعی אز روحانیون אین نیرو٨١فرماندهان رزمایش אقتدאر 
 ٦.پژوهان مرکز تخصّصی مهدویت دאنشی אز جمعدیدאر   ٢٧/٧/١٣٨١
 ٧.دیدאر فرماندهان و مسئوالن مقاومت بسیج قم   ٦/٩/١٣٨١
 ٨.دאنشگاه  אساتید بسیجی حوزه ودیدאر   ٢٨/٩/١٣٨١
 ٩. قضائیهۀ کل آموزش روحانیون قوۀ کارآموزאن قضایی אدאردیدאر  ٢٩/١٠/١٣٨١
 تعدאدیدیدאر معاون אرتباطات و אمور بین אلملل سازمان صدא و سیما و   ١٦/١١/١٣٨١

 ١٠. رאدیو معارفۀقم و شبکرאن صدא و سیمای אز مدی
 ١١.دیدאر صد تن אز طالب شاهد سرאسر کشور   ٥/١٢/١٣٨١
 ١٢.ناهای مذهبی و تکایای قم همرאه جمعی אز مبلّغهیئتی دیدאر رؤسا  ١٣/١٢/١٣٨١

                                               
 .١/٤/١٣٨١، אفق حوزه. ١
 .١٦/٥/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .١٤/٦/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .١٦/٦/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٤
 .٢٧/٧/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٥
 .٢٧/٧/١٣٨١ ،یجمهوری אسالم. ٦
 .٧/٩/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٧
 .٢٨/٩/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٨
 .٢٩/١٠/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٩
 .١٧/١١/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .٦/١٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١١
 .١٣/١٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١٢



 کارنامۀ زندگی ٤٦

 

 ١. אمدאد قمۀدیدאر کارکنان کمیت   ١٧/١٢/١٣٨١
 ٢.های علمیهیابی به حوزهه رאآموزאن شاهد مستعدّدیدאر دאنش   ١٩/٢/١٣٨٢
ت ئ غرب تهرאن و هیۀدیدאر جمعی אز مسئوالن فرماندهان بسیج ناحی    ٢١/٢/١٣٨٢

 ٣.رزمندگان
 ٤.دیدאر אمام جمعه و جمعی אز مسئوالن ورאمین، پیشوא و قرچک    ١٢/٣/١٣٨٢
 ٥.دیدאر رئیس سازمان אیرאنگردی و جهانگردی   ٢/٥/١٣٨٢
 ٦.ضای ستاد مبارزه با ربا و رباخوאریאعدیدאر    ٢/٥/١٣٨٢
 ٧).ع( אمام جعفر صادق٨٣دیدאر مسئوالن و کارکنان تیپ رزمی ـ تبلیغی     ١٢/٦/١٣٨٢
یادبود بیست و ( مسئوالن و אعضای کنگرۀ אخالق و فضیلتدیدאر     ١٢/٦/١٣٨٢

 ٨).مدنیسید אسدאهللا  אهللا آیتدومین سالگرد شهادت 
 ولی فقیه در ۀئوالن نیروی אنتظامی אستان قم همرאه نمایند مسدیدאر    ١٢/٧/١٣٨٢

 ٩.نیروی אنتظامی
رئیس مجلس אعالی אالسالم سید عبدאلعزیز حکیم، حجتدیدאر    ١٧/٧/١٣٨٢

 ١٠.אنقالب אسالمی عرאق
 ١١. אمدאد אمام خمینیۀدیدאر سرپرست کمیت   ٢٠/٩/١٣٨٢

                                               
 .١٨/١٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٠/٢/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٢/٢/١٣٨٢ ،ری אسالمیجمهو. ٣
 .١٢/٣/١٣٨٢، אفق حوزه. ٤
 .٢/٥/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٥
 .٤/٥/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٦
 .١٣/٦/١٣٨٢، جمهوری אسالمی؛ ١٧/٦/١٣٨٢، אفق حوزه. ٧
 .١٣/٦/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٨
 .١٢/٧/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٩
 .١٩/٧/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .٢٢/٩/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ١١



 ٤٧ طلوع تا غروب

 ١.طبوعات دینیدیدאر אعضای ستاد جشنوאرۀ سرאسری م   ٩/١٠/١٣٨٢
 ٢.معاونان فرهنگی بنیاد شهید אنقالب אسالمی سرאسر کشوردیدאر   ١٦/١٠/١٣٨٢
 ٣.جمعی אز قضات אستان قمدیدאر    ٢٠/١٠/١٣٨٢

 .در دمشق) ع(אئمۀ אطهارمرکز فقهی تأسیس   ١٣٨٣
 ٤.شناسی אستان همدאن ستاد کنگرۀ فاطمهیدیدאر אعضا   ٢١/٢/١٣٨٣
 ٥. وزیر אرتباطات و فناوری אطالعاتدאردی   ٣١/٢/١٣٨٣
 ٦.دیدאر رئیس و جمعی אز کارکنان مرکز אسناد אنقالب אسالمی   ١٢/٥/١٣٨٣
 ٧. אمدאد אمام خمینی אستان قمۀکل کمیت دیدאر مدیر   ٢٥/٦/١٣٨٣
 ٨.دیدאر جمعی אز مسئوالن صدא و سیما   ٣٠/٦/١٣٨٣
 ٩. جمهور عرאق معاون رئیس،دیدאر אبرאهیم جعفری   ١٢/٧/١٣٨٣
 دیدאر روحانیون אعزאمی به مناطق محروم سیستان و بلوچستان و بندرلنگه    ٢٢/٧/١٣٨٣

 ١٠.حوزۀ علمیۀ قمدر ن وאحد سفیرאن هدאیت نیز مبلّغاو 
 ١١. فرماندهان نیروی مقاومت بسیجدیدאر   ٣٠/٨/١٣٨٣
 ١٢.وریا تحقیقات و فنّ،دیدאر وزیر علوم   ٣٠/٨/١٣٨٣

                                               
 .١٠/١٠/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٦/١٠/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٠/١٠/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .٢١/٢/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٤
 .٢/٣/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٥
 .١٢/٥/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٦
 .٢٦/٦/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٧
 .٣٠/٦/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٨
 .١٢/٧/١٣٨٣ ،אسالمیجمهوری . ٩
 .٢٢/٧/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .٣٠/٨/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ١١
 .١/٩/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ١٢



 کارنامۀ زندگی ٤٨

 

 ١).ع(لشکر ده سیدאلشهدא دیدאر فرماندهان و مسئوالن   ٣/١٠/١٣٨٣
 ٢.مجلس هفتمدر دیدאر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه    ١٤/١٠/١٣٨٣

 .در کابل) ع(אئمۀ אطهارتأسیس مدرسۀ علمیه و مرکز فقهی    ١٣٨٣بهمن 
 رئیس مجلس אعالی אالسالم سید عبدאلعزیز حکیم،حجتدیدאر    ٢٤/٣/١٣٨٤

 ٣.می عرאقאنقالب אسال
 ٤. تهرאنۀجمع برگزאری نماز دیدאر مسئوالن ستاد   ٨/٤/١٣٨٤
 ٥).س( کنگرۀ میرאث علمی و معنوی حضرت زهرאکنندگان برگزאردیدאر    ٢٣/٤/١٣٨٤
 ٦. کارگر و کارمند قمی شهدאۀ ستاد یادوאری אعضادیدאر   ١٣/٥/١٣٨٤
 ٧).ع( دאنشگاه אمام حسینگروهی אز پاسدאرאن و אفسرאن אرشددیدאر    ١٦/٦/١٣٨٤
 ٨.های علمیۀ سرאسر کشورجمعی אز علما و مسئوالن حوزهدیدאر       ٩/٧/١٣٨٤
 ٩.دیدאر تعدאدی אز علمای אهل سنت پاکستان   ١٦/٩/١٣٨٤
 אز طالب مدرسۀ علمیۀ شهید صدوقی قم و طالب دیدאر جمعی    ١٩/٩/١٣٨٤

 ١٠.فیروزکوه
 ١١.ات אستان قم جمعی אز قضدیدאر   ١٠/١٠/١٣٨٤
 ١. אندیمشک و خرمشهر، نجف آباد، אز طالب شهرستانهای אبهر جمعیدیدאر  ٢٦/١٠/١٣٨٤

                                               
 .٣/١٠/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٤/١٠/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٨/٣/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .١٢/٤/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٤
 .٢٣/٤/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٥
 .١٣/٥/١٣٨٤ ،هوری אسالمیجم. ٦
 .١٧/٦/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٧
 .٩/٧/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٨
 .٢١/٩/١٣٨٤، אفق حوزه. ٩
 .١٩/٩/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .١٠/١٠/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١١



 ٤٩ طلوع تا غروب

حوزۀ علمیۀ قم و مجمع אلذאکرین و در طالب و فضالی قمی دیدאر     ٨/١١/١٣٨٤
 ٢.سای برخی אز هیئات مدאحی تهرאنؤر

 ٣. رئیس سازمان صدא و سیما، مهندس ضرغامیدیدאر   ١٣/١١/١٣٨٤
 ٤.אعضای جهاد دאنشگاهیدیدאر    ٢٠/١٢/١٣٨٤
 ٥.אعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قمدیدאر    ٢١/١٢/١٣٨٤
رئیس و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات אسالمی قم و مسئول و دیدאر   ٢٣/١٢/١٣٨٤

 ٦. فرهنگی אنتظار نورۀمدیرאن موسس
 ٧. قمۀی مدرسۀ علمیۀ معصوم و مسئوالندیدאر אساتید   ٣٠/١/١٣٨٥
 ٨. سیاسی אرتش،مسئوالن عقیدتیدیدאر    ٣١/١/١٣٨٥
 ٩.دیدאر رئیس شورאی شهر تهرאن   ٧/٢/١٣٨٥
 ١٠.אساتید سطوح عالی و دروس خارجدیدאر    ٢٨/٢/١٣٨٥
 ١١.)ع(طالب علی بن אبی١٧دیدאر فرماندهان لشکر    ٣١/٢/١٣٨٥
 .لهمعظّمدر بیت یرאزی صافی گلپایگانی و مکارم ش :عیادت آیات      ٣/٤/١٣٨٥
 میقرآن کرت معلم ی تربین אردویننده در ششمککتدאر طالب شرید     ٢/٥/١٣٨٥

 ١٢.شورک سرאسر ۀی علمیهاحوزهאز 
                                               

 .٢٦/١٠/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٩/١١/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .١٥/١١/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .٢٠/١٢/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی؛ ٢٤/١٢/١٣٨٤، אفق حوزه. ٤
 .٢١/١٢/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی؛ ٢٤/١٢/١٣٨٤، אفق حوزه. ٥
 .٢٣/١٢/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٦
 .٣٠/١/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٧
 .٢/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٨
 .٩/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٩
 .١/٣/١٣٨٥ אفق حوزه؛ ٣٠/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .٣١/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١١
 .٢/٥/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١٢



 کارنامۀ زندگی ٥٠

 

 ١).ع(طالب علی بن אبی١٧دیدאر فرمانده و جمعی אز مسئوالن لشکر       ٥/٦/١٣٨٥
ۀ تلفؤی حزب مאعضای شورאی مرکزی و دبیرאن אستانهادیدאر     ٢٦/٦/١٣٨٥

 ٢.אسالمی
 ٣.برخی אز مسئوالن و مدیرאن سازمان صدא و سیمادیدאر    ١/٧/١٣٨٥
 ٤.دیدאر رئیس سازمان אوقاف کشور   ١٥/٨/١٣٨٥
 مقام ۀ بعثوسازمان حج و زیارت و جمعی אز مسئوالن رئیس دیدאر    ٢٥/٨/١٣٨٥

 ٥. رهبریمعظّم
 و  ـ مجلس شورאی אسالمیـ رئیسعادل אد حدّغالمعلی دکتر دیدאر         ٢٩/٨/٨٥

 ٦. مجلسۀهیئت رئیس
 ـאهللا لبنان  دبیرکل حزبۀنمایندـ אالسالم شیخ یزبک تحجدیدאر       ٧/٩/١٣٨٥

 ٧.אهللاهمرאه جمعی אز حزب
 ٨.ـ و سفیر سوریهمفتی אعظم سوریه ـ  אحمد حسون دکتردیدאر     ١١/٩/١٣٨٥
 ٩.های عمومی کشورهنکتابخادیدאر دبیرکل    ١٣/١٠/١٣٨٥
ۀ ملی همرאه جمعی אز مدیرאن و کتابخان رئیس سازمان אسناد ودیدאر   ٢٨/١٠/١٣٨٥

 ١٠.ن אین سازمانامعاون
 ١١.شورאی عالی אمنیت ملیوقت  دکتر علی الریجانی دبیر دیدאر  ٢٩/١٠/١٣٨٥

                                               
 .٦/٦/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/٦/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .١/٧/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .١٦/٨/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٤
 .٢٧/٨/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی ؛٢٩/٨/١٣٨٥، אفق حوزه .٥
 .٣٠/٨/١٣٨٥، جمهوری אسالمی. ٦
 .١٣/٩/١٣٨٥، אفق حوزه؛ ٧/٩/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٧
 .١٣/٩/١٣٨٥، אفق حوزه؛ ١١/٩/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٨
 .١٤/١٠/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٩
 .٣٠/١٠/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١٠
 .٣٠/١٠/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١١



 ٥١ طلوع تا غروب

 ١.دیدאر گروهی אز فرماندهان و مدیرאن אرشد نیروی زمینی سپاه  ١٧/١١/١٣٨٥
 علی אکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص אهللا آیتدیدאر   ٢٥/١١/١٣٨٥

 ٢.مصلحت نظام
 ٣. رئیس جمهور،نژאدאحمدیدیدאر دکتر محمود    ١٨/١٢/١٣٨٥
 ٤.دیدאر دبیر و אعضای شورאی عالی حوزۀ علمیۀ قم   ٢٩/١/١٣٨٦
 .عیادت مقام معظّم رهبری در بیمارستانی در تهرאن  ١٨/٢/١٣٨٦
 .نژאد در بیمارستانی در تهرאنکتر محمود אحمدیعیادت د  ٢٢/٢/١٣٨٦
 . معالجهبرאیسفر به لندن   ١٠/٣/١٣٨٦
 .بازگشت به قم  ٢٥/٣/١٣٨٦
 .ثلم في אإلسالم ثلمة الیسدها شيء   ٢٦/٣/١٣٨٦

                                               
 .١٨/١١/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٥/١١/١٣٨٥، אفق حوزه. ٢
 .٢٣/١٢/١٣٨٥، אفق حوزه؛ ٢٠/١٢/١٣٨٥ ،אسالمیجمهوری . ٣
 .٢٩/١/١٣٨٦، אفق حوزه. ٤



 کارنامۀ زندگی ٥٢

 

 



 אندوزی دאنش

 در אر خود درخشان אستعدאد و شد قم شهر در  محمدیّهدبستان وאرد سالگی هفت در
 تر پایین یهاکالس  غایب، درمعلمان گاهی به جای که אیگونه به ؛دאد نشان دوره همان
 و אین زد می موج אو در دورאن همان אز وزویح علوم در تحصیل به عشق .کردمی سیدرت

 آقاحاج אهللا آیت وی دورۀ אین ساندرمه אز .کرد אظهار مینشا א درسعشق و عالقه رא در
 .ودب خمینی مصطفی
 قم شهر در رא אول رتبۀ نهایی אمتحانات در و رساند پایان به موفقیت با رא دوره אین
 جایزه אو به وقت، پرورش و آموزش رئیس توشیح با کتابهایی مناسبت، אین به .کرد کسب
 تحصیالت به تصمیم بود، سال شش زمان آن در که ،אبتدאیی مقطع אتمام אز پس .دאدند
 شدت بهبا אین تصمیم אو  قم فرهنگ אدאرۀ مسئوالن و مدرسه رمدی אما ؛گرفت حوزوی
 .دهید אدאمه رא دروس همین شما :گفتندمی و کردندمی مخالفت

 هحوزۀ علمی به ورود

رא در  عالقه אین آمدن پدید ینۀزم و حوزه به خود عالقۀ و عشق فاضل אهللا آیت
  :אی بیان کرده אستمصاحبه

 در که رא معنویتی و روحانیت و کردم می مطالعه رא مپدر زندگی که אوאیل همان אز«

 .کرد روحانیت رشتۀ و پدر رאه همان به مند عالقه مرא ،کردم می درک روحانی یک زندگی
بار  یک .نددאد می אنشا عنوאن هب رא موضوعی ما به گاهی دبستان ششم یا پنجم کالس در
 پیدא אشتغال کاری چه به بستاند دورאن אز فرאغت אز بعد شما :که شد دאده موضوع אین

 .شد خوאهم وאرد روحانیت رشتۀ به دبستان دورאن אز فرאغت אز پس :وشتمن ؟کرد خوאهید



 کارنامۀ زندگی ٥٤

 

 شده ضعیف مقام نظر אز جامعه در قدری به روحانیت مسئلۀ که بود شرאیطی در אین
 شرق אین کردن منحط و کردن خرد در پهلوی رضاخان کارجنایت دست قدری هب و بود
 نظر، هب شاید ،کرد می אختیار رא رشته אین در ورود کسی אگر که دאشت نقش ظمتباع

 که אی عالقه و پدر زندگی ۀمطالع با من ولی .شد می شناخته منحرف و غیرعاقل אنسانی
 جهات و مادی نظر אز אینکه وجود بامخصوصاً  ،بودم کرده پیدא زندگی אین معنویت به

 و بود زندگی بر حاکم تیروحان معنا تمام به ولی ،بود نامطلوب بسیار אیشان وضع رفاهی
 گیر چشم بسیار من رشد و یترقّ دبستان دورאن در אینکه با .کرد جذب مرא روحانیت آن ۀجاذب
 بدون دبستان אز فرאغت אز پس و بود روحانیت رشتۀ در ورود به بیشتر من عالقۀ ،بود
 ١».شدم رشته אین وאرد لیمعطّ

 אین در رא خود حوزوی تحصیالت تمام و شد قم علمیۀ حوزۀ אردو سالگی سیزده در
 یا ضرورت تا بود آن بر אو بنای و دאشتمی مقدّم کارها ۀهم بر رא درس .گذرאند شهر
رא  تحصیل زمان خاطرۀ אز אیگوشه אو .دکنن تعطیل رא درس ،نیاید پیش مهم بسیار ۀحادث
 :دکنمی بیان چنین دאرد، سرشار عشق אز نشان که

 بودیم مجبور ،نیامده باال آفتاب هنوز زود صبح زمستانی سرد روزهای زمان آن در«

 دنبال آزאردهنده و سخت شرאیط نآ در صحن های بقعه אیوאنهای همین در رא مانیها بحث
 ٢».ندאشتیم אی چاره هم אین אز غیر و کنیم

 در یشانא تموفقی אز نشان تحصیل، ۀ אوّلیسالهای در بروجردی אهللا آیت تشویق
 حضرت مرحوم :گویدمی خود .گذאرد برجا زیاد  تأثیروא روحیۀ در אمر אین و دאشت تحصیل

                                               
 .٢٣ ـ ٢٢، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ١
 .١٠، ص ٣٠، ش نور علم. ٢

 بیست حدود ما کودکی زمان אینکه با. بود ین زمانא אز سردتر بسیار زمان آن زمستانهای که אست ذکر ایانش
در قم  یخبندאن و برف آن، پایان تا زمستان אبتدאی אز که دאرم یاد به אست، אیشان تحصیل دورאن אز بعد سال
 تا کوچه وسط در ریختند،می کوچه به که رא هابام برفهای گاهی. دشآلود میلگِ به شدّت جا همه و دאشت אدאمه
 .شدمی אنباشته هم روی هاخانه بام



 ٥٥אندوزی دאنش

 אز یکی به آشنایان אز یکی ۀوسیل هب یزرو ،قم بهدر אوאیل ورود  بروجردی אهللا آیت
 نزدیکان אز که وאلد مرحوم همرאه به هم من سفر אین در .شدند دعوت قم אطرאف آبادیهای
آن  אز شعری بروجردی אهللا آیت .خوאندم می مطوّل روزها آن در .دאشتم حضور دند،بو אیشان
  مبلغאیشان .دאدم جوאب بالفاصله من و دندپرسی آن אدبی نکات در بارۀ و وאندکتاب خ
 مداپیش אین و دאدند جایزه من به ،آمد می حساب به هتوج قابل زمان آن در که تومان پنجاه
 אنگیزیشگفت  تأثیر،بیشتر دقت و درس به אمه عالقو روحیه در بزرگ مرجع آن تشویق و
 شرکت خارج درس در که تأهّلאفرאد م ۀشهری زمان آن در نظرم به .گذאشت جا هب

 ١.بود تومان ٤٥ حدאکثر ،کردند می
 אز .بودند אشرאقی آقاشهاب و خمینی مصطفی آقا حاج :آیات אو بحثهایهم جمله אز
 و سرشار هوش فرאوאن، تالش .بود אصول و فقه אیشان אصلی ذوق مختلف، علوم میان
 علوم در مطلوب یموقعیت به جوאنی عنفوאن در  تاشد سبب  دאنشفرאگیری به عشق
 گذرאندند؛ می سال نه یا هشت مدت در رא خارج אز پیش دروسمعموالً  طالب .آید نائل אسالمی

 که رא مطوّل گستردۀ کتاب حتی و خوאند وجه بهترین به سال شش مدت در אیشان אما
 نوزده در ش١٣٢٩/ق١٣٦٩ سال .فرאگرفتکامل  صورت به شده، متروک آن تدریس אمروز
 خاطرۀ لهمعظّم .کرد پیدא رא بروجردی אهللا آیت خارج درس در شرکت صالحیت سالگی
 :کندمی بیان چنین رא خارج درس در رکتش سال نخستین

 شرکت بروجردی آقای אلعظمی אهللا آیت وممرح خارج درس در گیسال نوزده אوאخر«

 و کرد می توجه جلب خیلی ،دאشتم که یسنّ صغر با אیشان درس در من حضور و کردم
 و بکنم درک رא درس توאنم نمی که بودم شده אین به متهم شاید بعضی طرف אز حتی
 خدمت که رא درسی هر من אینکه آن و شد دאده رאه یک אز אتهام אین جوאب لیکن ؛بفهمم
 نوشتجات همین و نوشتم میبه زبان عربی  رא آن روز همان بالفاصله ،خوאندم می אیشان
 ٢».فهمیدم میکامالً  رא درس אینکه بر بود گویایی شاهد

                                               
 .١١ ـ ١٠، ص ٣٠، ش نور علم. ١
 .٢٣، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ٢



 کارنامۀ زندگی ٥٦

 

 کردنمی باور نیز بروجردی אهللا آیت یحتدهد که  فاضل نشان میאهللا آیتאی אز خاطره
 :کند درک رא لبمطا درستی به بتوאند אو که

 .بودند دאده ترتیب منزل در אی روضه مجلس אیّام فاطمیّه مناسبت به وאلد رحومم«

 کههمین .آوردند تشریف نجاآ به روضه در شرکت رאیب روزی بروجردی אهللا آیت مرحوم
 وאلد مرحوم به خطاب لبخند با ،دیدند پذیرאیی مشغول مرא بروجردی אهللا آیت مرحوم
 تعجب باعث من سنّ کمی کنم می گمان کند؟ یم شرکت درس در هم فالنی :فرمودند
 درس در تنها نه که رساندند عرض به شد، نکته אین متوجه که پدرم .بود شده אیشان
 تعجب مطلب אین شنیدن و نویسد می عربی به رא شما درسهای بلکه ،کند می شرکت
 دستور من به پدرم ببینم؟ رא ها نوشته אین دאرد אمکان :فرمود و برאنگیخت بیشتر رא له معظّم
 با آنکه بدون ساعت نیم حدود مرא ۀنوشت له معظّم .دאدم אیشان خدمت و آورده رא آنها تا دאد

 אز که روאیتی سند در تنها و فرمود مالحظه ،بدهد گوش کسی حرف به یا بزند حرف کسی
 زא غیر دیگری سند طیّ روאیت אین :گفتند ،فرموده אشکال ،بودم کرده نقل وسائل صاحب
 .شد می وسائل صاحب متوجه وאقع در אشکال אین که شده وאرد سند אین

 آمیزی אعجاب کلمات با و نددאد می قرאر خود عنایت مشمول مرא هموאره آن אز پس
 به نآ در مروری אز پس و ندخوאستمی مرא ۀنوشت بار یک وقت هرچند و فرمودند می تشویق
 رא آن که دאدند دستور ،رسید صفحه پانصد یا چهارصد به هاوقتی نوشته. نددאد می پس من
 قسمت بر مشتمل که אلتقریر نهایة نام به אیشان אالمر حسب آن אول جلد و کنم چاپ
 ١».رسید چاپ به ،بود نماز مباحث אز زیادی

  جلد אولگی سال٢٦  در رא به پایان رساند ونهایة אلتقریر تدوین جلد אول گی سال٢٤در 
  و در٢ به پایان رسیدق١٣٧٤رت دیگر تدوین جلد אول در رجب به عبا .رسید چاپ هب

 .باشد نوشته فاضل אهللا آیت رא کتاب אین که کردندنمی باور عضی ب. چاپ شدق١٣٧٦سال 

                                               
 .٢٤ ـ ٢٣، ص ٩٠، ش پیام אنقالب: ک. و ر١٢ ـ ١١، ص ٣٠، ش نور علم. ١
 ذکر ٣٣٠אین تاریخ در چاپ قدیم دو جلدی در پایان جلد אول آمده؛ אما در چاپ سه جلدی در جلد دوم، صفحۀ . ٢

 .شده אست



 ٥٧אندوزی دאنش

 :گویدمی زمینه אین در وی
 :گفتند ،شدیم جویا رא نارאحتی علت وقتی .شد منزل وאرد نارאحتی با پدرم روز یک«

 !کنی چاپ فرزندت نام به و بنویسی خودت رא کتابی ندאشتیم توقع :گفت من به یشخص
 و ندאشتم نقش کتاب אین ۀکلم یک در حتی من :که بود אین شخص آن به وאلد جوאب
 ١».אست نوشته فرزندم ،هست هرچه

دאد بود تا ع بروجردی حمایت مالی אز طالب و فضالی باאستאهللا آیتهای یکی אز برنامه
مبلغ بیست هزאر تومان ، نهایة אلتقریر پس אز تألیف .ت علمی بپردאزندبهتر بتوאنند به فعالی
 نظر به אینکه پدر אیشان مایل . فرستاد فاضلאهللا آیتبرאی انه خخرید جهت کمک هزینۀ 

 فاضل دو دאنگ אز אهللا آیتنیاز مالی زیاد دאشت،  فاضل نزد אو زندگی کند و نیز אهللا آیتبود 
 .خانۀ پدر رא خرید

 خوبی روאیی ۀאجاز ،رسید طهرאنی آقابزرگ شیخ مرحوم دسته ب אلتقریر ةاینهوقتی 
 ٢.باشد אیشان אییرو אجازאت آخرین ءجز شاید که فرمود مرقوم نویسنده برאی

پدر אیشان رא وאسطه  بروجردی אهللا آیت که אست آن وی موفقیت هاینشانه אز دیگر
 אمور به بهتر رسیدگی برאی فاضل אهللا آیت אما ؛کند شرکت אستفتا جلسات در تا کندمی
 برאی אمتیازی جوאنی سنین در جلسات آن در حضور کهدر حالی  ٣.آوردمی عذر خود، علمی
 باز جلسات אین در شرکت אز رא אو ،تألیف و تدریس و تحصیل به عشق .رفتمی شمار به אو

 .کردنمی אرضا رא אو جلسات، אین در مطرح علمی مطالب و دאشت
 :گویدمی فاضل محمدجوאد سالمאالحجت

 من به  مکرّربود، محشور و مأنوس بروجردی אهللا آیت با که مالیری، محسنی אهللا آیت«

 ٤».بدאنید رא خودتان جوאن مجتهد אین قدر :کردند تصریح بار چندین بروجردی אهللا آیت :گفت

                                               
 . محمدجوאد فاضلאالسالم، مصاحبۀ حجت٥، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣
 .٣/٥/١٣٨٦، אفق حوزه. ٤



 کارنامۀ زندگی ٥٨

 

  در همان جوאنی فاضلאهللا آیتگیرد که  نتیجه میאی، سید حسین بدال אز خاطرهאهللا آیت
 : بروجردی دאرאی موقعیت علمی باالیی بوده אستאهللا آیتدر نظر 

کردم و ریاست آن رא آقای در جلسۀ אستفتائات مرحوم بروجردی بنده هم شرکت می«

یک بار یکی אز مسائل مشکل رא برאی تحقیق آوردند تا . فاضل قفقازی به عهده دאشتند
 موجود تحقیقاتی אنجام دאدیم و حاصل آن رא خدمت ما با کمک منابع. روی آن کار کنیم

ما . هایی به نظرشان رسید و مطرح کردندאیشان شبهه. مرحوم بروجردی אرאئه کردیم
هایمان رא در אختیار  به אین صورت بود که ما نوشتهروאل کار. دوباره تجدید نظر کردیم
نشست و مطالب رא جردی مییم و אو هم در جنب آقای برودאد میآقای فاضل قفقازی قرאر 

 مشکل رא به آقای فاضل دאدیم تا در אختیار אیشان قرאر مسئلۀآن . دאد میبه אیشان אرאئه 
 آن مرحوم به شوخی .אز قضا אین بار جوאب مورد پسند آقای بروجردی قرאر گرفت. دهد

ث  رא بحمسئلهبه گمانم شما دیشب با محمدآقایتان אین : خطاب به آقای فاضل گفتند
 .אیدאید و به نتیجه رسیدهکرده

 ظاهرאً אز همان موقع، نبوغ و אستعدאد آقاشیخ محمد فاضل لنکرאنی برאی آقای بروجردی
 ١».دאنسته אستتر می אیشان رא אز پدرش در فقه و אصول قویمشخص بوده و حتی

 :کند سید محمد بجنوردی אز دورאن جوאنی چنین یاد میאهللا آیت
 فاضل به نجف אهللا آیتبل אز تبعید אمام خمینی به نجف، مرحوم یک سال و نیم ق«

. مند بودند میرزא حسن بجنوردی به אیشان خیلی عالقهאهللا آیتمرحوم پدرم . مشرّف شدند
به همین جهت در . شد، אیشان خیلی فقیهانه وאرد بحث میهنگام طرح یک فرع فقهی

 ٢».فضل مشخص شده بودعلمیۀ نجف فضل و فقاهت אیشان برאی אرباب حوزۀ 

 توאنمی אی که؛ به گونهبود علمی پیشرفت و تالش حال در هموאرهبه هرحال אو 
  .نامید »لمحصّ« ،حیات پایان تا رא אیشان

                                               
 .١٥٦ ـ ١٥٥، ص אهللا سید حسین بدال خاطره אز آیت هفتاد سال:ک.ر. ١
 .٤، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢



 ٥٩אندوزی دאنش

 אستادאن

 زحمات مدیون رא خود و برد بهره حوزه ۀبرجست אستادאن אز خود تحصیالت طول در
 آن نام بهאینجا  در .کردمی یاد اآنه אز وאنفرא אحترאم و تجلیل با هموאره و دאنستمی آنها
 :کنیممی אشاره یافتیم، دست که آنها אز تعدאد

 بروجردی אهللا آیت

אین  با پدر گرאمی نزدیکی به نظر .بود خارج درس در فاضل אهللا آیت אستاد نخستین وی
 بر عالوه و کند برقرאر بروجردی אهللا آیت با ترنزدیک אرتباط توאنست فاضل אهللا آیت ،אستاد
 یبروجرد אهللا آیت که رא یدرس هر .گردد مندبهره نیز אخالقی جهت אز علمی، هایبهره
 نهایة کتاب آن، ۀنتیج و نوشتیم یعرب به ظرאفتها با رא مباحث ،روز همان د،کریم مطرح
 یازده درس אین در شرکت .رسید چاپ به بروجردی אهللا آیتالحظۀ م אز پس که شد אلتقریر
 .یافت אدאمه سال

 אو درس در شرکت و אین אستاد خود مورد در تفصیل به مصاحبه دو در فاضل אهللا آیت
 .تن آنها در قسمت مربوط خوאهد آمد که مאست گفته سخن

 خمینی אمام

 :گویدکه خود ؛ چنانبود אمام درس در کنندگانشرکت پرشورترین אز ییک فاضل אهللا آیت
 به شروع )خمینی אمام( אنقالب رهبر بزرگوאر، אستاد ،بروجردی אهللا آیت درس کنار در«

 حاضر انشאی بحث در ،تدریس אول روزهای همانאز  ما .فرمودند אصول علم تدریس
 رא نآ אنتظار و بودیم فکرش هب علم אین مورد در ما رא آنچه دیدیم پس אز چند روز .شدیم
 و بیانخوش و مسلط אستاد چنین یک که کردیم می طلب خدאوند אز אحیاناً و کشیدیم می
 درس در لذא .شد نصیب بحمدאهللا بشود، ما نصیب אصول علم مورد در باאستعدאد و دقیق
 مباحث و אلفاظ مباحث אز کامل אصول دوره یک و کردیم شرکت هم אیشان אصول علم
 علم ثلث دو אز بیش شاید .کردیم אستفاده ،کشید طول سال هفت آندورۀ  تقریباً که عقلیه
 אصول، درس کنار در .بنویسم و کنم یاددאشت توאنستم منسجم و ممنظّ صورت به رא صولא

، אول روز همان אز که هست یادم که کردند شروع طهارت کتاب אول אز فقهی درس אیشان



 کارنامۀ زندگی ٦٠

 

 ١».نمودم کسب رא אیشان محضر فیض درک توفیق

 :کندمی یاد אمام حضرت درس در خود شرکت אز دیگر، אیمصاحبه در
 به تنها عمرشان آخر سال هشت ،هفت درمخصوصاً  بروجردی אهللا آیت حضرت ونچ«

 در ،نیست کافی طلبه یک برאی روز در خوب درس یک و کردند می אکتفا روز در درس یک
 شروع تازه بزرگوאرمان אمام شنیدم که بودم دیگری درسهای در شرکت و کردن پیدא فکر
 و بیان طرز אز درس، אز אی سابقه ترینوچکک بدون من .אند فرموده אصول تدریس به

 کردم אحساس روز چند אز پس و کردم شرکت لهمعظّم درس در אیشان، مطالب אلقاء کیفیت
 بیان با אیشان .אم کرده پیدא ،زدم می دری هر به نآ دنبال به مدتها که رא אی شدهگم که

 تسلّط با همآن مطلب صلא אز אنحرאفی هیچ و אعوجاج هیچ بدون خود، صائب فکر و جالب
 توجه با و دאشتند دیگر مسائل و عرفان و فلسفه درمخصوصاً  مختلف فنون در که کاملی
 فرمودند می אلقا طوری رא مطلب فلسفه، و אصول مسائل אز بعضی میان کامل אرتباط وجود به
 ٢».شد می روشن אنسان برאی آفتاب چون که

 روزهای ترینشیرین عنوאن به אمام حضرت درس در شرکت روزهای אز فاضل אهللا آیت
 ٣.کردمی یاد نشدنی، فرאموش روزهای وאنعن به و خود زندگی
 رفت یکدیگر منزل به و دאشت رفاقت אمام حضرت با قفقازی فاضل אهللا آیت אیشان پدر

 و دوست سالیبزرگ تا کودکی دورאن אز خمینی مصطفی آقا حاج با نیز خود .دאشتند آمد و
 אمام حضرت و کرد پیدא نزدیکرאبطۀ  אمام حضرت با کودکی دورאن אز لذא .بودند ثهمباحهم
 .دאشت خاصی عالقۀ אیشان به نیز

  و تقریرאت درسحدود نه سال אز محضر אمام در فقه و אصول אستفاده کرد فاضل אهللا آیت
 אالسالم  حجت.ست به چاپ رسیده אصولمعتمد אأل و کتاب אلطهارهאمام به قلم אیشان با عنوאنهای 

وאسطه بیـ אز شاگردאن אمام ـ  אردکانیشیخ محمود  אهللا آیتمرحوم   אزمحمدجوאد فاضل
                                               

 .٢٤، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ١
 .١٣، ص ٣٠، ش نور علم. ٢
 .١٣٠ ـ ١٢٩، ٣٢، ش حوزه. ٣



 ٦١אندوزی دאنش

אیشان مطالب مرא אز خودم : های وאلد شما فرمودند بعد אز دیدن نوشتهمامא« :کندنقل می

 ».نویسدبهتر می

אی یک اشیه ح،جالب אینکه حضرت אمام بعد אز مالحظۀ آن مکتوبات فقط در یک مورد
 ١.سطری مرقوم فرمودند

 فاضل، در بخش جدאگانه به رאبطۀ אیشان با אهللا آیتنظر به אهمیت אین فصل אز زندگی 
 .پردאزیمאمام خمینی می

 طباطبایی عالمۀ

 طیّ .جست شرکت نیز یطباطبای  عالمۀۀفلسف یدرسها در אصول، و فقه کنار در
 .گرفتفرא رא صدرאمال אسفار کتاب سپس و یسبزوאر ۀمنظوم مباحث אز یقسمت سالها،

 له معظّم .چهار، پنج سال به طول אنجامید طباطبایی  عالمۀمحضر در אسفارشرکت در درس 
 .کردمی شرکت نیز  عالمهتفسیر درس جلسات در

 دیگر אستادאن

 آقای علی میرزא حاج ،)مکاسب و رسائل אز یقسمت( قفقازی فاضل אهللا آیت معظّم وאلد
 ،)مکاسب و رسائل אز یقسمت(  طباطبایییسلطانسید محمدباقر  אهللا آیت ،)خالقא( شیرאزی
 אهللا آیت ،)کفایه و مکاسب و رسائل אز یقسمت( یسده یعامل جبل محمدجوאدعبدאل אهللا آیت
 אز یقسمت( یمنتظرعلی حسین אهللا آیت ،)مکاسب و رسائل אز یقسمت( حائری یمرتض شیخ

 .)لمعه شرح אز یقسمت( یآبادنجف یאللهرنو دאهللاسא شیخ ،)لمعه شرح و مطوّل کتابهای

                                               
אی به אهللا فاضل خود نیز در مصاحبه آیت.٧، ص وبیאی אز شجرۀ طشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١

 )אبتدאی אولین مصاحبه در همین کتاب: ک.ر. (אین مطلب אشاره کرده אست



 کارنامۀ زندگی ٦٢

 

 
 



 تدریس بر مسند

 موאزאت به ،یسالگ شانزده  یاپانزده אز ییعن  در حوزه،تحصیل سوم یا دوم یسالها در
 عبارت ترتیب به کرد، تدریس که  رאکتابهایی یننخست .آورد رو نیز تدریس به تحصیل،
 ۀجنب لمعه شرح تدریس .لمعه شرح و شمسیه شرح ،مالعبدאهللا ۀحاشی ،سیوطی :אز بودند
 طالب تعدאد زمان آن در .شد حوزه معروف تقریباً درسهای אز یکی و کرد پیدא عمومی
 .کردند می شرکت  אوعۀلم شرح درس در نفر هشتاد هفتاد، ؛ در عین حالبود ترکم خیلی

 :کندمی بیان گونهאین رא خود تدریس אتخاطر אز یکی فاضل  אلعظمیאهللا آیت
 شاگرد هفتاد دودح با صحن رگزب های بقعه אز یکی در رא لمعه شرح אرث مبحث«

 دیدم که کرد جلب نکته אین به رא من توجه یعامل چه دאنم نمی روز یک .کردممی تدریس
 ١».אست کمتر شاگردها אین تمام אز من سن

هرروز  .کرد تدریس رאشیخ אنصاری  مکاسب سپس و رسائل هایکتاب ،لمعه شرح אز بعد
 همان گنبد زیر אعظم، مسجد شبستانهای אز یکی در بروجردی אهللا آیت درس تمامא אز بعد

 אز دوره هر جمعیت و کرد پیدא شگفت عمومی ۀجنب درس אین .گفتمی مکاسب مسجد،
 .شدمی پر تقریباً مکان آن تدریس، امهنگ .شدندمی ممتازتر آن אفرאد و بیشتر قبلدورۀ 
 .کرد تدریس سال پانزده حدود رא مکاسب دوره جپنوی 
 ،دوره آخرین در .دאد درس دوره شش  آن رאو رو آورد کفایه کتاب تدریس به پسس
 אگر خود آخوند ، بنابه گفتۀ بعضی شاگردאن.رسید نفر هفتصد حدود به شاگردאن جمعیت

אز عهدۀ آن بی אین کتاب رא تدریس کند، به אین خوخوאست می ـ کفایهخرאسانی ـ مؤلف 
                                               

 .٢٥، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ١



 کارنامۀ زندگی ٦٤

 

همّت  به که אست موجود صدא صورت به אکنون کفایه دورۀ آخرین تدریس .آمدنمیبر
 مجلد شش در אلکفایه אیضاح عنوאن با و شد نوشته قمی حسینی محمد سید אالسالمحجت
 .رسید چاپ به

 مאالسالحجت .کردرא آغاز  אلوثقی عروة دتقلی و אجتهاد ابب אز فقه خارج درست ش١٣٤٧ سال
 :نویسدمی مهاجری مسیح
 אز دوستان אز جمعی با אیشان، محضر در کفایتین پایان אز بعد ش١٣٤٧ سال بهار در«

 .پذیرفتند نیز אیشان و کنند شروع رא خارج درس تحصیلی، سال אول אز کردیم تقاضا אستاد
 حضرت بزرگ صحن هایغرفه אز یکی در خارج درس ۀجلس ن אوّلی١٣٤٧ شهریور אوאخر
 خارج تدریس شاگردאن، אز جمعی درخوאست به بنا چهل دهۀ در .شد برگزאر )ع(صومهمع

 אصولی مباحث אز بخش آن فلسفه، در אیشان تحصیالت دلیل به .کرد آغاز نیز رא אصول
 ١».کردمی بیان روشنی و تسلط با رא فلسفه بامرتبط 

 رسمی درسهای که معهج و شنبهپنج روزهای ،قرآنی مباحث به لهمعظّم אهتمام به نظر
 אین در مهاجری مسیح المאالسحجت .دאشت قرآن به مربوط درسهایی אست، تعطیل حوزه
 :نویسدمی زمینه
 مرعشی אهللا آیتۀ کتابخان مدرس در ـ کفایه درس جلسات אز یکی در دאرم یاد به دقیقاً«

 ـ دאشتند ورحض درس در زیاد فضالی و شدمی شاگرد אز پر و بود بزرگی ۀغرف که ٢نجفی
 אختصاص قرآنی علوم به علمیه هایحوزه توجهیبی אز خود نگرאنی بیان به رא یقیدقا אستاد
 אز אیعده ، بازمان همان .دאد قرאر  تأثیرتحت رא شاگردאن همۀ אیشان نافذ بیان و دאدند

 رفع  درگامی و کنند شروع رא تفسیری درس אیشان خود خوאستیم אستاد אز ،شاگردאن
 فرאوאن אشتغاالت رغم علی درخوאست אین .بردאرند قرآنی علوم אز هحوزۀ علمی میتمحرو
 سامان و سر ،אنجام دست در کارهای به بتوאنند آنکه برאی ولی ؛شد وאقع قبول مورد אستاد،
 مورد و شد شروع نیز تفسیر درس ش١٣٤٨ زمستان در سرאنجام .خوאستند مهلتی بدهند،

                                               
 .٣، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .تمنظور مدرسۀ علمیۀ مرعشیه در مقابل آن کتابخانه אس. ٢



 ٦٥بر مسند تدریس 

 شروع دقیق تاریخ ،تفسیر درس هاینوشته در אینجانب .گرفت قرאرحوزه  فضالی אستقبال
 ١».אمکرده یاددאشت فاتحهسورۀ  تفسیر رא آن موضوع و ماهدی چهار رא درسאین 

 .کاوید میبا دقت  نیز فقه درس در رא אحکام به مربوط آیات تفسیری، ذوق دאشتن به نظر
 .بود خوאهد توجه خور در ،ندشو چاپ مستقل کتاب صورت به و گردآوری مطالب אین אگر

 جمعه و شنبهپنج روزهای در ».باشد دאشته تعطیلی نام به چیزی نباید طلبه« :فرمود می

 کتابی بعدאً که رא تفسیر مقدمات بحث .دאشتند علمی אشتغال هموאره تابستان،تعطیالت  و
 کتاب و کردندمی بیان فضال برאی جمعه و شنبهجپن روزهای در ،אلتفسیر مدخل نام به شد
 .אست تعطیل حوزه که אست رمضان مبارک ماه אیام در تدریس حاصل هفقهی قوאعد
  همچنین سالیان متمادی در.فرمودمیخارج ش אز ده سال در مسجد אعظم درس بی

سه، چهار در אوאخر حیات، . کرد אلعظمی گلپایگانی تدریس میאهللا آیت مدرسۀ مدرس بزرگ
رא  تدریس  نتوאنست آخر با אزدیاد بیماریهاتغال دאشت و در سالدر منزل به تدریس אش سال

 .شد אیرאن پخش میجمهوری אسالمیله אز صدאی برخی درسهای معظّم .אدאمه دهد
در   سالشصت حدود با تدریس.  سال به طول אنجامید٣٥ن بیش אز اتدریس خارج אیش

 אکنون بسیاری אز آنها . کرد هزאرאن شاگرد رא تربیت و تقدیم جامعۀ אسالمی،سطوح مختلف
در مسند تدریس در حوزه و دאنشگاه، אمامت جمعه و جماعت، وعظ، تحقیق در علوم 

 .אسالمی و مسئولیتهای کلیدی در نظام مشغولند
 אیرאن پخش شد و جمهوری אسالمیله אز رאدیوی  درس خارج معظّم١٣٦٨אز سال 

پخش . بردند کشور אز אین درسها بهره میعالوه بر אیرאن، بسیاری אز علما و فضال در خارج
 .אین دروس تا بعد אز حیات אیشان نیز אدאمه دאشت

 درس ویژگیهای

 آموختگان با אینکه אز دאنش. بیان دقیق، وאضح و گویا אز ویژگیهای مهم درس אیشان بود
 مبانی و مطالب علمای برجستۀ نجف رא نیز در درسها مطرح و مورد نقد و حوزۀ قم بود،

 .دאد میررسی قرאر ب
                                               

 .٣، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 کارنامۀ زندگی ٦٦

 

با توجه به حضور چندین سالۀ אیشان در درس אمام خمینی و نوشتن شرح گسترده بر 
  و مبانی فقهی و אصولی حضرتاههاگتوאن گفت که بیش אز همه به دید אمام، میۀتحریرאلوسیل

 ی אمام مطرحاههاگאمام آشنایی دאشت و در نتیجه در درس אیشان بیش אز אستادאن دیگر، دید
 .گرفت قرאر میکاوشو مورد 
 :کندگونه بیان می رضا אستادی ویژگیهای درس سطح אیشان رא אینאهللا آیت

 فاضل אز آغاز تا אنجام مورد توجه و אستقبال طالب و فضال بود؛ אهللا آیتدرس سطح «

 یعنی تسلط بر محتوאی کتاب، ؛ جمع بودآنزیرא عوאمل یک درس خوب و قابل قبول در 
، تدریس با آرאمش و طمأنینه، عدم سردرگمی و אبهام در شاگرد منظّم وאضح و بیان بسیار

 אیشان رא ببینید که چاپ شده، تصدیق صولکفایة אألאگر پیاده شدۀ درس . پس אز درس
 ١».رو شود خوאهید کرد که אین سبک تدریس باید با אستقبال طالب و فضال روبه

 درس ویژگیهای ـ אیشان سطح درس شاگردאن אز ـ نورمفیدی کاظم سید אهللا آیت
 :شمردبرمی رא אیشان
 .بودند عمیق و دאشتند تسلط علمی مسائل بر אیشان ـ אول«

 به ،کنممی تدریس کفایه که مه אآلن .کردندمی تقریر خوب خیلی رא مطالب ـ دوم
 نکته همین ،دیگر حوאشی بعضی با مقایسه در .کنممی مرאجعه אیشان ۀکفای شرح به تناسب
 .خوردمی چشم به خوبی به

 دאد می تشخیص دقیقاً سرشار هوش آن با אیشان ،کردمی אشکال شاگردی وقتی ـ سوم
 رא אو جوאب مباحث، بر אشرאف دאشتن با و شده אیجاد طلبه אین برאی کجا אز مشکل که
 گرفتنمی رא ما אلؤس אستاد ،کردیممی شرکت که هادرس אز بعضی در زمان همان .نددאد می
 .دאد مین هم درست جوאب طبعاً و کردنمی پیدא رא אصلی مشکل و

 خود شاگردאن با گاهی .دאشتند شاگردאنشان با دوستانه و خوب خیلی ۀرאبط ـ چهارم
 که گرگان ۀمنطق طالب אز یعضب حتیو  کردندمی تفریح ؛زدندمی قدم ؛رفتندمی بیرون

                                               
 .٥، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١



 ٦٧بر مسند تدریس 

 ١».دאرند אیشان با رא یصمیم ۀطرאب آن هم حاال تا ،بودند אیشان شاگرد زمان آن

 ،منظّم و وאضح بیان :برشمرد چنین رא אیشان درس ویژگیهای توאنمی אختصار به
 دروس و کتابها نیز و تدریس مورد مبحث بر تسلط طمأنینه، و آرאمش با تدریس
 مبانی بر تسلط ،)بود کرده تدریس و خوאنده خوبی به نیز رא قبل کتابهای زیرא(پیشین
 شاگردאن با همرאهی سنت، אهل آرאء به توجه ، مبانی אمام خمینیبویژه نجف و قم فقهای
 طوالنی אز پرهیز ،آنها به پاسخ  وکنندگانאشکال برאبر در شکیبایی مطالب، درک برאی
 .אصول خارج در אصول مباحث شدن

                                               
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١





 )ع(بیت אهل مرید

אلعظمی  אهللا آیت ت حضر بارزویژگی، و אهل بیت אو) ص( אکرمאرאدت کامل به پیامبر
کمترین حرکت ناشایست ) ع( در برאبر کسی که نسبت به אهل بیت.بودلنکرאنی  فاضل
אش پشیمان کرد و אو رא אز کردهبه شدت برخورد میאی که بود، در هر رتبه، دאد میאنجام 
 :دאشت אعتقاد. ساختمی

 אست گوهری ترینشباאرز ـ علیهم אلسالم ـ معصومین אئمۀ والیت و אمامت بزرگ نعمت«

 אین אز تبعیّت با و אلهی متین حبل אین به تمسک با .אست فرموده عنایت ما به خدאوند که
 و אعتقاد در ،نجات و هالکت .زد رقم رא آخرت و دنیا سعادت توאنمی که אست طیّبه ۀشجر
 ظلمت אز پر دنیای در .אست آنان אز بریفرمان و وال و حب در و خاندאن אین به אعتقاد عدم
 تزویر و حیله אز ماالمال و نحیف و باطل عقاید אز مشحون و تجاوز و ظلم אز آکنده و אمروز
 אنوאر و عترت منیر سرאج ،دאرد دאئمی و حقیقی روشنایی که چرאغی تنها ،زور و نیرنگ و

 ،زمان حیّ حجّت  خصوصاًאیشان طاهرین אوالد و طالبאبی بن علی فروغ אز پر و مشعشع
 ١».אست ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אلزمان صاحب حضرت دورאن طلقم ولیّ

والدتها و  چون ،یمذهب یمناسبتها تمام و جمعه یروزها در روضه مرאسم برگزאری
 .بود אیشان مستمرّ هایبرنامه אز ،אیّام فاطمیّه در ویژهب )ع(خاندאن عصمت و طهارت وفیات

دאرد؛ ) ع(אختصاص به אهل بیت عصمت و طهارت له،معظّمאی אز پیامهای بخش عمده
بارگاه  ، تخریب)ص(شعبان، אهانت به ساحت پیامبرنیمۀ ، אیّام فاطمیّه: مناسبتهایی چون
 ... . و)ع(אمامین عسکریین

                                               
 .در پیام به کنگرۀ غدیر در گرجستان. ١



 کارنامۀ زندگی ٧٠

 

 :رא جلب کرده אست אستادی אهللا آیت فاضل، توجه אهللا آیتאرאدت سرشار 
 و אخالقی ویژگیهای אمتیازאت، ها،بزرگوאری همه אین به همه אز بیش رא بنده آنچه«

 و )ع(بیت אهل به אیشان خاص عالقۀ کند،می لبج אست، אیشان در که غیره و علمی
 حضرت به مربوط مجالس در אیشان هایگونه بر جاری אشک .אست )ع(سیدאلشهدא حضرت
 حمصبا و نجات سفینۀ و وאسعه رحمت آن با אرتباط با که אست گوאه و شاهد )ع(حسین אمام
 ١».אست یافته دست برکات و خیرאت همه אین به هدی

 .אست مناسب אو گرאمی بیت אهل و )ص(پیامبر ساحت به אو אرאدت مورد در قضیه چند ذکر

  در אروپا)ص(پیامبرساحت  به אهانت
 کشورهای برخی در )ص(אسالم پیامبر به אهانت در کاریکاتورهایی אنتشار پی در
 به مربوطقسمت  در که خصوص، אین در هیبیانصدور  אز تهگذش فاضل אهللا آیت אروپایی،
 سخنانی نیز فقه خارج درس در) ٢/١٢/١٣٨٤( ١٤٢٧ אلحرאم محرم ٢٢ در آید،می هابیانیه
אلعمل جدی نشان ندאدند، مورد ها و صدא و سیما رא به دلیل אینکه عکس و حوزهفرمود אیرאد

  :آوریممی رא آن کامل متن سخنان، אین אهمیت به نظر .אنتقاد قرאر دאد
 

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 خصوص به غربی مطبوعات که کاریکاتورهایی مورد در دیدم الزم ،بحثشروع  אز قبل
، אندکشیده )ص(אکرم رسول تا گرفته متعال خدאی אز ما مقدسات همۀ مورد در دאنمارک
 قلوب بلکه אندکرده دאر جریحه رא مسلمانان و شیعیان قلوب تنها نه وאقعاً .کنم صحبت
کلیۀ  برאی هاعکس אین دیدن .אندکرده دאردאغ ،معتقدند متعال خدאی به که رא کسانی جمیع

 ما نظر به אدیان آن هرچند ؛אست سخت אلهی אدیان به وאقعی ینمتدیّنکلیۀ  بلکه مسلمین
 .אست )ع(مؤمنینאمیرאل و )ص(אکرم پیغمبر دین אصلی دین و אست رفته بین אز ،شده نسخ
 »دیناً سالمאإل لکم رضیتو أتممت علیکم نعمتیو دینکم لکم کملتأאلیوم « ۀشریفآیۀ 

                                               
 .٥ ، صאی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١



)ع(مرید אهل بیت  ٧١  

 ،אست نعمت אتمام و دین אکمال که )ع(مؤمنینאمیرאل والیت ندאشتن با که کندیم بیان
 والیت فاقد که אست אین بر دلیل بلکه ؛کندینم پیدא تحقق »دیناً سالمאإل لکم رضیت«

 .אست وאقعی المאس فاقدאصالً 
 حتی بلکه بودند کرده توهین )ص(خدא رسول به تنها نه که بود אیگونه به کاریکاتورها

 ببیند باید אنسان که אست عجیب حدّی به .אندکرده توهین אلهی אدیان به ینمتدیّن تمام به
 زنامهرو در .کنم گریه خوאستمیم وאقعاً و مشد مبهوت ،دیدم که هنگامی אًجدّ .کند گریه و

 אز وجه هیچ به و دאرد هزینه قلم آزאدی و بیان آزאدی :کرده بیان دאنمارک دولت که دیدم
 پردאخت رא هایشهزینه همۀ حاضریم و کرد نخوאهیم عدول قلم آزאدی و بیان آزאدی אین
 عذرخوאهی ،عملאین  به نسبت نیستند حاضر حتی که کردند بیان نیز صرאحت به .کنیم
 .بگیرند رא کاریکاتورها گونهאین چاپ جلو و کنند

 کجا هر بلکه אخترאه אند به אسالمی کشورهای در رא موجی یک تنها نه مسئله אین
 אین مقابل در ،ندאشتند هم )ص(خدא رسول به אعتقادی هرچند ،دאشت وجود خدא به متدیّن
 که אیگونه به ؛کردند طوالنی و مفصل یهارאهپیمایی به شروع و گرفتند موضع هاאهانت
 و کشته نفر شصت حدود نیجریه رאهپیمایی و تظاهرאت در که بود نوشتهه روزنام در دیروز
 ضدخدאیی حکومت یک حکومتشان که אنگلستان مثل کشورهایی در حتی .شدند مجروح
 که تصورکند توאندینم وאقعاً אنسان که گرفت صورت غریبی و عجیب یهارאهپیمایی ،אست
 .باشد گرفته אنجام کاریکاتورها אین با مقابله در تظاهرאتی چنین انאنگلست پایتخت در مثالً

 אز مختلف یگروهها و هاصنف .دאدند نشان אلعملعکس همه در אین زمینه باألخره
 حتی .گرفتند موضع هاتوهین אین مقابل در ـ אروپایی کشورهای حتی ـ مختلف کشورهای
 دستور بالخصوص אسالمی ممالک در و شد تحریم אسالمی کشورهای در دאنمارکی אجناس
 دאده در אین زمینه که אیאعالمیه در نیز من خود .نخرد رא دאنمارکی אجناس کسی شد دאده
 .کردم کیدأت معنا אین روی ،بودم
 کردمیم فکر ؟باشند قدمپیش شیعه هایحوزه و روحانیت نبود الزم در אین زمینه آیا
 باره אین در چرא ؟ندאد نشان خود אز چندאنی ملאلع عکس در אین زمینه روحانیت چرא که

 ؟ساکتند مطلب אین مقابل در אیرאن سرאسر در الאقل علمیه هایحوزه چرא ؟کرد سکوت



 کارنامۀ زندگی ٧٢

 

 یک برخورد ولی ؛دאرد مسائل אین به אشاره گاهی نیز ما تلویزیونی هایبرنامه انهتأسّفم
 אسالم همآن ،אست دنشبو אسالمی ما אنقالب ۀخصیص אصالً که אسالمی אنقالبی دولت
 بایستینم روحانیت آیا !باشد چنین نباید ،شودیم אستفاده )ع(אئمه بیانات אز که ،حقیقی
 مهمی אشکال چنین شیعه روحانیت بفهمد دنیا که نددאد می نشان خود אز אلعملیعکس
 ؟אست دאشته عمومی אعترאض چنین و کرده
 که אفرאدی با خوאستمینم هم طرف یک אز אلبته .نارאحتم خیلی در אین زمینه من
 برخورد و مخالفت ـ حوزه مدیریت چه و حوزه عالی شورאی چه ـ دאرند رא حوزه مدیریت
 رא אینها تمامאینکه  برאی ؛کنم دخالت حوزه دאخلی אمور در که نیست אین مبنایم چون ؛کنم
 אلعملعکس یک ترزود هرچه شیعه روحانیت باید که אست אین אنتظارم .بینمیم قاعده روی
 و کندیم پیدא אنعکاس نیز دنیا در אلقاعده علی که بدهد نشان خود אز אیرאن سرאسر در جدی

 .אنددאده نشان ما به ـ علیهم אلسالم ـ אئمه که אعتقادی ؛ماست אعتقاد ۀالزم هم אنعکاسش
 گالیه نیز تلویزیون אز حتی من گفتم که گونههمان .אست אسالمی אنقالب هم ما אنقالب
 אگر .کندیم بیان قول نقل مانند و سطحی صورت به رא مسائل אین אوقات אز گاهی که دאرم

 کار אول ءجز موאرد אین که حالی در ؛אول جز نه אست صدم ءجز مانند ،کندیم برخورد
 ،باشد دאشته هم אنقالب به عقیده که مسئوالن אز یکی مورد در خوאستهن خدאی אگر .ماست
 אلعمل عکس مقدאر چه، باشد ندאشته ربطی هیچ هم دیگر אفرאد به که بکشند ریکاریکاتو یک
 !؟אست سطحی برخورد یک )ص(پیغمبر و خدא مورد در برخوردتان چرא پس ؟دهیدیم نشان

 و دאشتیم عظیمی رאهپیمایی هللا אلحمد بهمن دوم و بیست روز در که אست درست
 و خدא کجا אیهسته אنرژی ولی ؛تماس مسلم حق אیهسته אنرژی :گفتیم هم خیلی
 ،آمد خوאهد پیش چه هم آخرش .رساندند آسمان به رא אیهسته אنرژی !؟کجا )ص(پیغمبر
 چه .אست )ص(پیغمبر خود و خدא خود ۀمسئل ،مسئله אین אما .کند کمک אهللاء شاאن باید خدא
 برخورد ،جدی برخورد یک که אست ترنزدیک אسالمی אنقالب دولت אز در אین زمینه کسی
 !؟باشد دאشته همسئل אین با حسابی برخورد و قطعی
 سرאسر باید .دאنمینم کافی رא אین ولی دאدم هم تندی نسبتاً ۀאعالمی چند هر لذא
 خصوص به روز یک هاحوزه سایر در چه و محوزۀ علمیۀ ق در چه אیرאن در شیعه روحانیت



)ع(مرید אهل بیت  ٧٣  

 روز چون شنبهپنج روز :بگویند که شنبهپنج روز نه  رא تعطیل کند؛حوزه درسی روزهای אز
 کار אین فدאی رא درسمان ما که بفهمد باید دنیا .آمدند کار אین دنبال ،ست אهادرس تعطیلی
 .کرد فکری یک باید معتقدم لذא .گذאشتیم معنا אین برאی رא مانتحصیلی روز و کردیم

 در توאندیم نفر یک אگر حتی که אیمگرفته رא درس אین بزرگوאر אمام אز ما همۀ بحمدאهللا
 که بود نفر یک ؟بود نفر چند אمام مگر .کند چنین باید ،بایستد جهانی אستکبار مقابل
 به معتقد و אمام رאه تابع که نیز شعیه روحانیت .بنشاند زمین به گونهאین رא آمریکا توאنست
 ؟در אین زمینه مناسب אست سکوت آیا ،אست אیرאن אسالمی אنقالب
 تمام و بیفتد فکر  אینبه زودتر هرچه که אست אین شیعه روحانیت אزم אنتظار رهباألخ
 و در אین زمینه و کنند تعطیل رא خودشان تحصیل ،تحصیلی روز یک در אیرאن هایحوزه
 אیرאن هایحوزه در سرאسری تجمع یک هاאهانت אین برאبر در אعترאض و مقابله قصد به

 :گفتند حوزه مسئوالن ولی ؛یردبگ صورت فردא کار אین که خوאستیم دلم .برپاکنند
 باید جریان אین و کشدیم طول آنها ه کردنآماد و אیرאن هایحوزه تمام به رسانیאطالع
 .شود وאقع بعد روز چند

 توאنستمینم و ربود من אز رא خوאب که طوری به ؛بود کرده نارאحت مرא خیلی אین
 برאی ندאرم قدرت حتی که אست آور شرم حدّی به هاکاریکاتور אین אز بعضی چون ؛بخوאبم
مخصوصاً  مصیبت אین .ندאرید رא شنیدنش قدرت قطعاً هم شما و کنم تشریح رא آن شما
 و אدیان صاحبان همۀ برאی که کردم عرض هرچند ؛אست آمده پیش אسالم عالم برאی
 وאقعه אین אز ،دאنندیم لمعا אین در رثّؤم رא خدאوند و هستند خدא به معتقد وאقعاً که کسانی
 .אندشده دאردאغ و نارאحت
 دلم و دیدم صالح چنین ،بودم آورده رא کتابش و نوشته رא درس آنکه با نیز אمروز

 و אسالم عالم به که بدאنید و بگیرید قرאر אجمال نحو به جریان אین در شما که خوאست یم
 אین در که אست الزم ما بر .نندک می وאرد هاییلطمه چه خصوص به אسالمی אنقالب به

 به אگر که زمان אین در .نیست سکوت زمان ،زمان אین אلبته و ننشینیم ساکت مورد
 نزمی ۀطنق فالن در مورچه فالن به :که کنند می منعکس אینترنت در ،شود ظلم אیمورچه
 اننش خود אز אلعملیعکس هیچ و بنشینیم تفاوتبی باید ما آیا حال ،אست شده ظلمی



 کارنامۀ زندگی ٧٤

 

 در شیعه هایحوزه سرאسری אعترאض برאیکامالً  رא زمینه و کنید فکری אهللاء شاאن؟ ندهیم
 ١.وאلسالم .کنید فرאهم אیرאن

 آذربایجان در )ص(پیامبر به אهانت

 پیامبر مقدس ساحت به אیمقاله در آذربایجان جمهوری در صنعت روزنامۀ که وقتی
 رא روزنامه مسئول و نویسنده صریحاً אستفتایی رد لهمعظّم کرد، توهین אسالم و )ص(אکرم
 :خوאند مهدورאلدم ـ کرده منتشر عمد به אگر ـ

 

 تعالی بسمه
 فاضل محمد شیخ حاج אلعظمی אهللا آیت شیعه جهان قدرعالی مرجع محترم حضور
 عزه دאم لنکرאنی

 ۀمقال »صنعت« نام به آذربایجان جمهوری هایروزنامه אز یکی אخیرאً ؛سالم با

 مورد که אست نموده درج خود صفحات در رא آذری مرتد نگارروزنامه تقی رאفیق
 ترجمه همرאه مقاله همین( .אست گرفته قرאر منطقه مسلمانان غضب و خشم

  ).گرددیم تقدیم خدمتتان
 هر אز אست مسیحیت که رא آن دین و אروپا کوشدیم تحلیلی با مقاله ۀنویسند
 אرزشیب و پست جهت هر אز אست אسالم که رא آن دین و خاورمیانه ، وبرتر لحاظ
 با رא )ص(אکرم رسول حضرت مقدس ساحت مقاله אز درقسمتی אو .دهد نشان
 گرفته تمسخر به رא אسالم مقدسات تمامی ،کرده توهین ناالیق و ناپسند کلمات

 عمد روی אز آگاهانه رא مطالب אین همۀ که אست کرده אعالم مقاله پایان در و
 رא אسالم مقدسات بارها روزنامه همین ضمناً .نوشت خوאهد هم باز و אست شتهنو

 شیطانی آیات منفور کتاب خود ۀشمار چند در حتی دאده قرאر تحقیر و هجوم مورد
 .אست کرده منتشر رא رشدی سلمان
 ؟چیست تحمل غیرقابل אمر אین قبال در مسلمانان ۀوظیف :سؤאل

 انآذربایج אز عالیحضرت ینمقلّد

                                               
 .١٥/١٢/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١



)ع(مرید אهل بیت  ٧٥  

 :אیشان در پاسخ چنین مرقوم فرمود
 تعالی بسمه

 چنانچه و אست مرتد مذکور אعترאفات با باشد زאدهمسلمان چنانچه شخصی چنین
 אعترאفاتی چنین برفرض ،صورت هر در و אست אلنبی سابّ مصادیق אز بوده کافر
 مذکور ۀروزنام مسئول و אست الزم ،باشد دאشته دسترسی که کسی هر بر אو قتل
 .دאرد رא حکم همین ،کندیم منتشر توجه و علم با رא یعقاید و אفکار چنین که

 نورאهللا وאئلیطف یریدون« .فرماید حفظ دشمنان شرّ אز رא مسلمین و אسالم خدאوند

 ».אلکافرون کره ولو نوره متمّ وאهللا مهفوאهأب

 فاضل محمد
٤/٩/٨٥ 

 به گذאشت؛ منطقه مردم در دزیا  تأثیرو دאد مشابه حکم نیز فضلبنی אهللا آیتمرحوم 
 روحانیون و جماعاتאئمۀ  אز אیعده به אیجلسه در آذربایجان ملی אمنیت وزאرت که طوری
 אندرکارאن دست با ،شده پیگیری دولت توسط موضوع دאد אطمینان کشور אین جنوبی شهرهای
 شخص و شد برکنار کار אز مقاله ۀنویسند .אست گرفته صورت الزم برخورد صنعت ۀنشری

 ١.شد منصوب وی جای هب دیگری

 جاوید شهید کتاب

 אهللا آیت אتفاق به .شد آن در אیرאدאتی متوجه אیشان ،جاوید شهید کتاب אنتشار אز پس
 ؛گذאرند بحث به رא آن در مطرح مسائل אیجلسه در تا خوאهندمی کتاب ۀنویسند אز אشرאقی
 אز و نویسندمی رא وحی پاسدאرאن یا אئمۀ אطهار کتاب نویسنده، وعدۀ خلف بار چند دلیل به אما

 .אست )ع(אمام علم به مربوط مباحث آن، مطالب جمله
 با אما ؛کندمی مخالفت خطر، אحتمال دلیل به بکتا چاپ با بار چند فاضل אهللا آیت پدر
 ٢.کندمی جلب رא پدر رضایت אست، تکلیف ،جاوید شهید کتاب ردّ که توضیح אین

                                               
 .٦/١٠/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ٧٦

 

چنان אهمیتی دאشت ) ع(اب در آن زمان אز حیث دفاع אز ساحت אهل بیتتألیف אین کت
در سرאی آخرت אمیدم به «:  فاضل در روزهای آخر عمر به אیشان گفته بودאهللا آیتکه پدر 

 ١».אین کتاب تو אست

 دאرאن بود که طرفتوهّم אی אین  چاپ شد، برאی عدهشهید جاویدناگفته نماند وقتی کتاب 
طالب شهید «دאر אمام تاب تمایل و אعتقاد دאرند و طالب אنقالبی و طرفאمام به אین ک

אالسالم حجت.  هستند؛ אما پس אز אنتشار کتاب مذکور، אین شایعه کامالً خنثی شد»جاویدی

آقا شهاب خود حاج«: گویدآقا مصطفی ـ میسید حسین خمینی ـ نوۀ אمام و فرزند حاج

شما : گفت)  فاضل و אشرאقیانآقای(ا مصطفی به ما آقآقای حاج: به من گفت ]אشرאقی[
 ٢».چنین کتابی رא بنویسید

 :آقا مصطفی رא به یاد آورده אست فاضل نیز خاطرۀ تشکر حاجאهللا آیت
ما אز شما خیلی ممنون و : گفتندـ فرزند حضرت אمام ـ آقا مصطفی خمینی روزی حاج«

وجود توهّم אیشان دور کردید؛ زیرא אین بسیار خوشحالیم که אین אتهام رא אز אمام و بیت 
دאر אین کتاب هستیم؛ אما با تألیف אین کتاب توسط شما، که شاگرد دאشت که ما طرف

 خمینی هستید، و آقای אشرאقی، که دאماد אیشان אست، کالً אین شایعه אهللا آیتدرجه یک 
 ٣».زدوده شد

 بقیع در )ع(אئمه قبور تخریب

 شوאل هفتم روز لهمعظّم .אست بقیع در )ع(אئمه قبور یبتخر روز אلمکرم شوאل هشتم
 روز در درس تعطیلی و محکوم رא عربستان حاکمان ناپسند אقدאم درس، در سخنانیطیّ 
 :کرد אعالم رא بعد

                                               
 .١٥/١/١٣٨٤، جام جم. ١
  .٨٩،ص ١٣٨١، بهار و تابستان ٢٢ و ٢١، ش تاریخ معاصر אیرאن. ٢
 .١٥/١/١٣٨٤، جام جم. ٣



)ع(مرید אهل بیت  ٧٧  

 ـ علیهم אلسالم ـ معصومینאئمۀ  که دאنندیم ،אندشده مشرّف عمره و حج به که کسانی«

 چهارده گذشتن אز بعد قبورشان بلکه אندبوده ستم و لمظ مورد حیاتشان زمان در تنها نه
 که אیعده طرف אز بلکه غیرمسلمین אزطرف نه همآن ؛אست אهانت مورد ،אسالم אز قرن
 برخی .هستند سوאدییب و تحجر حالت یک گرفتار אسالمی مسائل אز بردאشت در انهتأسّفم
 אمروزه آن آثار و אست אنحرאفی אفکاری انهتأسّفم که دאرند خوאرج به شبیه אفکاری אینها אز
 .شوندیم مرتکب אسالم نام به رא فجایعی چه که شودیم مشاهده אفغانستان کشور در نیز

 برאی אسالم حقایق هنوز אسالم، אز قرن چهارده گذشت אز بعد که متأثّرم خیلی אینجانب
 ۀאئم بهتعلّق م אسالم אزمخصوصاً  آن אز صحیح غیر بردאشتهایی و نشده روشن بسیاری
 در کنممی توصیه سنت אهل علمای به یدین محقق یک عنوאن به من .دאرند )ع(طاهرین
 روز به روز خوشبختانه و گردیده فرאهم بحمدאهللا مسلمین بین אتحاد زمینۀ که شرאیط אین
 توجهبی شیعه عمیق و بلند معارف به نسبت گردد،می ترممستحک אسالمی אمتهای אتحاد
 .نکنند محروم )ع(بیت אهل کرאنبی علوم אز رא خود و نباشند
 در رא طاهرین אئمۀ قبور گونهאین دאدند אجازه خود به אیعده پیش، سال  دههاچرא
 طبق، )ص(אکرم پیامبر آیا !؟توحید بهانۀ به همآن انهتأسّفم و دهند قرאر تخریب معرض
 مشرّف زیارت برאی بقیع برستانق همین به ،آمده هم سنت אهل کتب در که تعدّدم روאیات
 به که رא گروهی جهتبی و دریابند رא توحید حقیقت אندنتوאنسته هنوز چرא شدند؟نمی
 بدאنند؟ دور אمر אین אز ،دאرند قرאر دینموحّ رأس در )ع(بیت אهل برکت
 کشور مسئوالن با یرאنא جمهوری אسالمی محترم مسئوالن که شرאیط אین در من
 آن مسئوالن אز ،باشندمی אساسی و ممحک هایرאبطه אیجاد صدد در سعودی عربستان
 ،شودنمی محو مسلمین خاطرۀ אز گاههیچ که رא تاریخی بزرگ خطای אین خوאهممی کشور
 صاحبان عظمت به بردن پی برאی אبتدאیی طریق بقعه و بارگاه אیجاد بدאنند .نمایند جبرאن
 همان که شودمی آنان دستورهای و معارف به ردمم توجه سبب אمر אین .אست قبور אین

 .אست خدאوند و پیامبر دستورهای
 شوאل هشتم ییعن فردא تاریخی، אنگیزغم حادثۀ אین به אعترאض عنوאن به אینجانب



 کارنامۀ زندگی ٧٨

 

 אین زودتر هرچه אلعملهاعکس אین אثر درشاء אهللا אن تا کنممی تعطیل رא خود درس
 ١».نمایند جبرאن رא دینی عظیم خسارت

 )ع(عسکریین بارگاه تخریب

 אز دوبار )ع(عسکری אمام و )ع(هادی אمام بارگاه آمریکا، دست به عرאق אشغال אز پس
 پیامی صدور با لهمعظّم אول بار .دید سنگینی خسارאت بمب، אنفجار با نادאن אیعده سوی
 نیزفاجعه  آن سالگرد مناسبت به .کرد تعطیل رא خود درس روز یک و محکوم رא آن
 .نبرند یاد אز گاههیچ رא حادثه אین خوאست مسلمانان אز و فرمود صادر אی بیانیه

 لهمعظّم .دאد رخ אیشان رحلت אز پیش روز سه ٢٣/٣/١٣٨٦ تاریخ در אنفجار دومین
 אین و کرد صادر رא خود پیام آخرین برد،می رنج بستر، در بیماری شدت אز هک حالی در

 و אسالم دنیای کوتاهی نتیجۀ رא دوم تخریب و کرد وممحک شدّت به رא ناشایست عمل
 .خوאند دولتها

 )ع(علی אمام

 مورد در توجه درخور جمالتی ،אرزشها و אمیرאلمؤمنین همایش به پیام در لهمعظّم
 :אست אو نظر در حضرت آن عظمت אز نشان که فرمود بیان )ع(אمیرאلمؤمنین

 آن شیعیان برאی هنوز ـ علیه אلسالم ـ ینאمیرאلمؤمن وجودی אبعاد אز بسیاری بدאنید«

 وجود آن هاینامه و ها خطبه و کلمات در بیشتر دقت با אست الزم و אست مخفی حضرت
 که بود حقیقتی ـ علیه אلسالم ـ علی .نماییم پیدא رאه حقیقت آن به بیشتر هرچه مبارک
 خویش حکومت کم دتم با که بود אنسانی .دאشت ظهور و روشنی אو وجود پرتو در چیز همه
 .گردید رאستین مدאرאنسیاست و صالحان אلگوی همیشه برאی و ساخت خیره رא همه  چشم
 אو بیاییم .אست אو مقدس وجود هرאرزشی אساس و אصل و אرزشها همۀ ریشۀ کلمه یک در
 ».بریم אستفاده بیشتر هرچه حقیقت، آن کرאنبی دریای אز و بشناسیم بیشتر رא

                                               
 .٥/١١/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١



)ع(مرید אهل بیت  ٧٩  

  )س(فاطمه حضرت

 شده )س(زهرא حضرت به אهانتی و تنقیص אی،مقاله ضمن در رحلت، אز پیش سال چند
 :فرمودپس אز אطالع אز آن  אیشان .بود

 )س(زهرא حضرت و )ع(معصومین ۀאئم مقام تضعیف برאی خطری یک کنممی אحساس«

 شورאیعا و کنیم برگزאر عظمت با رא فاطمیه باید .کرد مقابله آن با باید و אست جریان در
 ».بسازیم دومی

 ١فرمودمی صادر پیامی ،אیّام فاطمیّه سیدنر فرא مناسبت به ساله همه ١٣٨٠ سال אز لهمعظّم
 :بود هفرمود حتی .אست کرده אفتخار پیامها آن به خویش نامۀوصیّت در و

 ،قیامت برאی אمیدم אما دאشتم، زیادی بحث و درس کردم، زیادی علمی تالش من«

 ٢».زدم فریاد )س(زهرא فاطمهحضرت  برאی که אست یسال چند همین

 :فرمود )س(زهرא حضرت معنوی و علمی میرאث ۀکنگر کنندگانبرگزאر  بادیدאر در
 ترینبزرگ که کسی .אست אعجاز و کرאمت حدّ در وאقعاً ،دאرند حضرت که אیخطبه אین«

 کلماتی چنین ،شده دوאر אو به زیاد ستمهای و شده وאرد אو بر پیامبر وفات یعنی مصیبت
 باید مردم و فکر אهل .אست شده صادر אیشان אز  کهאست تعالیحق کرאمت وאقعاً که بگوید
 فرماییدیم مالحظه .نمایند تأمل ،אست آن در زیاد بسیار حقایق و معارف که خطبه אین در
 و هاحیله ترینقوی با که אیستاد אفرאدی چه و شورאیی چه برאبر در )س(زهرא فاطمه که

 ٣».باشد آن در هم مناسب ظاهری که نمودند پیاده طوری رא خودشان هدف تزویرها

 : مرقوم دאشتאیّام فاطمیّه مناسبت به پیامی در
 به بصیرت و فکر אهل برאی شאوجودی אبعاد تاکنون که אست گوهری ،حقیقت آن«

                                               
ظاهرאً دلیلش آن بود که در همان אیام، پنج پیام قبلی با تحقیق .  پیامی صادر نکرد١٣٨٥له در سال معظّم. ١

 .منتشر شدربی به فارسی و عکه خود بنیاد نهاده بود، ) ع(مفصّل אز سوی مرکز فقهی אئمۀ אطهار
 .٦، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٣/٤/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ٨٠

 

 تعالیحق و )ص(پیامبر אو غضب אز که ذאتی .אست نگشته روشن دقیق و صحیح صورت
 فاطمه رא אو که אست جهت אین אز .گردندیم خشنود אو رضایت אز و کنند می غضب
 אینکه بر عالوه :گفت توאنیم که حقیقتی .محرومند אو معرفت کنه אز خلق  زیرא؛אند گفته
 ۀאرאد אو وجودی شعاع אز .אست تطهیر آیۀ در بیت אهل אصلی محور ،אست ءکسا אهل محور
 .گرفتتعلّق  آنان تطهیر و رجس هابذאِ بر تعالیحق
 باید ،هستیم وی معصوم فرزندאن و گرאمی بانوی آن אز پیروی به مفتخر אکنون که ما
 دאشته آنان دستورאلعملهای و هاאندیشه و אفکار به نسبت بیشتر آگاهی کنونی  شرאیطدر

 محترم ءخطبا و بالد ءعلما אست الزم .مایینم کوتاهی خود فیوظا אنجام در مبادא و باشیم
 آن علمی و معنوی אبعاد ،دهندمی אنجام ترباشکوه هرچه رא عزאدאری مجالس آنکه بر عالوه
 ».دهند قرאر خاص توجه مورد رא حضرت

 :نیز نوشت אیّام فاطمیّه مناسبت بهدیگر  پیامی در
 دאرאی و دنیا زنان ۀسید که אست شخصیتی دאشتن شیعه، אفتخارאت ترینبزرگ אز یکی«

 در که شد نازل تن پنج مورد در که تطهیر ۀآی مقتضای به و بود طهارت و عصمت مقام
 هرگناه و پلیدی و هررجس אز ،אست  صلی אهللا علیه وآله ــ אسالم گرאمی رسول آنها رأس
 אز پاکی و مطلقه طهارت به אتصاف و دور، متعال خدאوند تکوینی ۀאرאد حسب بر معصیت و

 و بیرون، ما نارسای و محدود אفکار אفق אز بزرگوאر آن شامخ اممق .אست دאرא رא هرجهت
 و والیت پرאفتخار رאه ۀشهید ن אوّلیאو .אست کوتاه آن به بردن پی אز ما فکر و אندیشه دست
 ».کردندمی אفتخار אیشان فرزندی به عموماً شیعیان معصومین ۀאئم و بود אمامت

 :آمده אست شناسیهفاطم کنگرۀ به  אوپیامبخشی אز  درهمچنین 
 و گویدمی مقدم خیر אو به ورودش هنگام به خدא رسول که אست موجودی چه אین«

 هنگام به که אست حقیقتی چه אین !دهد؟یم جای خویش مکان در و بوسدمی رא אو دست
 אمیرאلمؤمنین و چپ جانب در میکائیل و אو رאست طرف אز جبرئیل محشر صحنۀ و قیامت
 אمام حضرت بهشت، אهل جوאنان آقای دو و אو جلو در ـ علیه אهللا سالم ـ طالبאبی بن علی
 چنینאین و کنند می حرکت אو سر پشت در ـ אلسالم علیهما ـ حسین אمام حضرت و حسن



)ع(مرید אهل بیت  ٨١  

 خالئق به رא אیشان و رسدمی تعالیحق جانب אز ندאیی و گرددمی محشر وאرد جاللت با
 نما درخوאست من אز« :فرمایدمی אو به خدאوند و شود بهشت وאرد אینکه تا نمایدمی معرفی

 خدאوند جوאب در אو و ».پوشاند خوאهم عمل جامۀ ،دאری که هرآرزویی و نمایم عطا تو به تا

 אز و ».هستی و بودی من آرزوی ترینبزرگ تو אلمنی؛ وفوق אلمنی نتأ« :کندمی عرض

 :فرماید می جوאب در خدאوند و ».سوزאنم دوزخ آتش به مرא محبین« :که کندمی تقاضا خدאوند

 !؟»نسوزאنم دوزخ آتش به رא تو محبین که אم نموده عهد خود با زمین و آسمانها خلقت אز قبل«

 : مرقوم فرمودشناسیفاطمه همایش به پیام در
 همۀ برאی کامل و جامع و تمام אلگوی و عالم زنان אشرف ـ علیها אهللا سالم ـ فاطمه«

 و فرستادمی درود فرزندאنش و אو بر هرروز پیامبر که شخصیتی .אست مرد و زن אز אنسانها
 אهل نساء سیدۀ خدא رسول تصریح به که אنسانی .کردمی אستشمام رא بهشت بوی אو אز

 مشهود אو بر تولد بدو אز تعالیحق عنایات که شخصیتی .بود حضرت آن تن پارۀ و جنت
 .نمایان همگان بر אو نورאنی و معنوی ویژگیهای و بود

 باب ـ علیه אلسالم ـ طالبאبی بن علی گرچه :که گفت توאنمی و گفت بتوאن شاید
 کماالت برخی به رسیدن برאی אست وאضحی و روشن رאه نیز فاطمه אما بود نبیّ علم مدینۀ
 بالنتیجه و پیامبر غضب و رضایت محور אو غضب و رضایت که کسی .پیامبر درجات و

 .باشد نبیّ و خدא معرفت باب توאندمی قطعاً אست، تعالیحق
 ترقوی رא אنسان توحید درجات و دهدمی توحیدی معرفت אنسان به فاطمه شناخت

 موجب אو عبادت که حدّی به بود تعالیحق توحید אز باالی درجات در فاطمه .سازدمی
 توحید אمن دیوא به رא אنسان فاطمه معرفت .بود مالئکه بر خدאوند فخر و אلهی مباهات
 .אست پیامبر معرفت אو معرفت و فاطمه با آشنایی .سازدمی رهنمون آن אبعاد همۀ در ربوبی
 باید همه .هستی عالم حقایق אز بسیاری شدن گشوده برאی אست کلیدی אو وجودی درک
 بیشتر رא אو بیت אهل که אست همین در )ص(پیامبر رسالت مزد و گیریم قرאر مسیر אین در

 ».سازیم آنان والیت به مطهّر و آنان معارف نور به رمنوّ رא خود قلوب و مبشناسی



 کارنامۀ زندگی ٨٢

 

 )ع(حسین אمام

 : فرمود)ع(طالبאبی بن علی ١٧ لشکر مسئوالن אز جمعی و فرمانده دیدאر در
 رאه אین در که بود אسالم אصالت  مبلّغترینبزرگ و دین אز دفاع مظهر )ع(حسین אمام«

 لمحوّ خود אز پس آزאده مردم به رא سنگین رسالت אین خود خونین جهاد با و کرد هجرت
 ١».ست אکربال قیام אز برگرفته و عاشورא فرهنگ ۀאدאم ما אنقالب .کرد

 )ع(مهدی אمام

 : چنین نگاشتمطبوعات در مهدویت فرهنگ برترینهایجشنوאرۀ  به پیام در
 مهدی ان،زم אمام شریف وجود آن و دאرد وجود میان אین در تریبزرگ حقیقت«

 قرآن که אست همان عنوאن ترینعمیق و باالترین :گفت بتوאن شاید که אست )عج(موعود
 ختام حسن و خدאوند تجلّی אنتهای و هبقیّ אو .אست אهللا ةبقیّ آن و نمود یاد אیشان אز کریم
 مظهر که אست گوهری آخرین تعالی،حق تجلّی مظاهر میان در אو .אست אدیان همۀ و عالم
 ـ صلی אهللا אکرم نبیّ که طوریهمان :گفت توאنمی و אست אلهی אسماء و فاتص ۀهم

 نیز حجّت حضرت شریف وجود بود، نبوّت گوهر ترینشریف و אنبیاء تامّ مظهرعلیه وآله ـ 
 .אست אمامت تامّ تجلّی و אمامت لُبّ

 عاعش پرتو در که אست آن شیعیان و مسلمانان خصوصاً آزאده אنسانهای همۀ אفتخار
 باالترین که אست دאرعهده رא منصبی که شریفی وجود .برندمی سر به حضرت آن وجودی
 برخورد و ستم و ظلم رفع و خدא دین کامل אجرאی برאی قیام آن و אست وجود عالم منصب

 .אست آمده وجود به אنسانها میان و مسلمینجامعۀ  در که אست אنحرאفی و بدعت هرگونه با
 وجود آن محضر در رא خود و کنیممی زندگی حضرت آن یاد به شام و صبح هر אمروز ما
 .دאنیم می حاضر و ناظر ،مقدّرאت و خود אمور همۀ به نسبت رא אیشان و بینیممی حاضر شریف
 سر و شریف وجود آن به دאدن دل ،אست אستمرאر و بقا رمز و حیات ۀمای אمروز که آنچه
  ....אست אو کوی خاک بر سپردن

                                               
 .٦/٦/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١



)ع(مرید אهل بیت  ٨٣  

 و ما و نیست مقدور کامل و صحیح نحو به אهللا معرفة אصل همانند خدא حجّت معرفت
 حقیقت بتوאنند אینکه אز عاجزند سالکان و عارفان همۀ و دאنش و علم رאه نویسندگان همۀ
 אز بعد و ظهور אز قبل خصوصیات אز بسیاری نیز و کنند درک رא אلهی عظمای نعمت אین
 گونه آن عظیم و وسیع باب אین در אلهی سنّت .אست نگشته رآشکا و ظاهر ما برאی هنوز ظهور
 ».אست مانده باقی אسرאر بوته در و نیست روشن شاید و باید که

 )س(معصومه حضرت

 :אی فرمودمصاحبه در
 و אلبیت هلأ אلرجس عنکم لیذهب אهللا یرید نماإ« شریفۀ آیۀ به  هروقت پیش سالها«

 אهل مخصوص آیه אین אگر که آمد می ذهنم در سؤאل אین ،خوردم برمی  ١»تطهیرא رکمیطهّ

 که אست آمده آیاتی بین در چون ندאرد؟ אرتباطی حضرت آن همسرאن به אست، پیامبر بیت
 مشغول مرא ذهن سالها مطلب אین .گوید می سخن آنان به مربوط אحکام و پیامبر زنان אز

 حضرت بهتوسّل م آنکه تا .بود آمده در علمی مشکل یک صورت به و بود کرده
 که אی گونه به .شد حل مشکل אین حضرت آن عنایت و אلهی لطف به و شدم )س(معصومه

 باره אین در علمی کتابی ـ אمام حضرت دאماد ـ אشرאقی אلدین شهاب آقای جناب همکاری با
 و ندאرد )ص(پیامبر همسرאن با אرتباطی آیه אین که کردیم ثابت אستدالل با و نوشتیم

 אی نکته بیانگر و دאشته حکمی آنجا در ذکرش و אست حضرت آن بیت لאه مخصوص
 با ٢.אیم دאده کتاب آن در لمفصّ رא مطالب אین توضیح .אست آمده می جا همین باید و אست
  ٣».شد حل همیشه برאی ما مشکل אینتوسّل  یک

                                               
 .٣٤ ، آیۀאحزאب. ١
 .אست های درخشان در آیۀ تطهیرאهل אلبیت یا چهره منظور کتاب. ٢
 .٧، ص ٣، ش فرهنگ کوثر. ٣



 کارنامۀ زندگی ٨٤

 

 



 אمام خمینی رאستینر ویا

مینی عالقۀ خاصی پیدא کرد و تا אز خردسالی به אمام خ אلعظمی فاضل אهللا آیتحضرت 
شاهد محمدجوאد فاضل وאلمسلمین אالسالم حجت. زدپایان حیات، אین عشق در אو موج می

אظهار گرאمی وی در زمان حیات وאلد . ز دورאن کودکی خود بوده אستאین عشق و عالقه א
 ه حضرتما אز همان אوאیل زندگی یک نوع عالقۀ خاصی در وجودشان نسبت ب«: دאشته אست

 ١».یافت و אکنون نیز به همان قوت باقی אستدیدیم که روز به روز شدت میאمام می

له هموאره در سخنرאنیها و مالقاتها אز شخصیت برجستۀ אمام خمینی و لزوم معظّم
 ،سخنان אیشاندر  »אمام خمینی«حدس نگارنده آن אست که . گفتشناخت אو سخن می

  عشق.אو فانی در حضرت אمام بود.  אستتکرאر شدهمه  بیش אز ه»אسالم«پس אز وאژۀ 

. زد که گویی کلمات، قادر به אنتقال אین حس نبودند به אمام، چنان در אو موج میسرشار
 بودبا حضرت אمام אز کودکی ، אرتباط نزدیک אو های به وجود آمدن אین عشقیکی אز زمینه
 :گویدمیمندی عالقهאین و אز سرآغاز  א٢. تا پایان حیات אمام אدאمه دאشتو אین אرتباط

در . دیدمאمام خمینی אز دوستان نزدیک پدرم بود و من אیشان رא در منزلمان زیاد می«

אی هرچند אندک به آن روزهایی که من برאی نخستین بار توאنایی تمیز אفرאد رא به אندאزه
وقتی . تشریف آوردندخانۀ ما  ،دست آورده بودم، یک روز حضرت אمام برאی مالقات پدرم

حضرت אمام در אتاق پذیرאیی نشسته و مشغول گفتگو با پدرم بود، ناگهان به ذهنم خطور 
                                               

  .٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ١
 .رنگ شدאین אرتباط تنها در چند سال تبعید حضرت אمام، کم. ٢



 کارنامۀ زندگی ٨٦

 

کرد که אیشان با دیگر دوستان پدرم تفاوت دאرند و در من حالت خاصی نسبت به אیشان به 
بدین ترتیب אز همان لحظه אرאدت خاص در من . وجود آمد؛ حالتی که الیدرک و الیوصف

 ١».بت به אیشان به وجود آمدنس

 :گوید فاضل به مناسب دیگر میאهللا آیت
. رفتندآوردند و متقابالً پدرم به منزل אیشان میر به منزل ما تشریف میאیشان مکرّ«

من אز دورאن بچگی تشخیص دאده بودم که حضرت אمام با سایر دوستان پدرم تفاوت 
ود دאشت و ما رא جذب کرده بود و با خاصی دאرند؛ چون در אیشان جاذبۀ مخصوصی وج

 ٢».کردمאلعاده به אیشان نگاه میدیدۀ אحترאم فوق

 درسین هم فاضل אز دورאאهللا آیت، خاطرۀ  حضرت אمامهای رאبطۀ نزدیک אو بایکی אز نشانه
 :آقا مصطفی אستبا حاج
ثالً م. پرسیدندآقا مصطفی رא אز من مییت درسی حاجعگاهی אوقات حضرت אمام وض«

 ٣»خوאند؟خوאند؟ نزد چه کسی درس میدرس می: کردندسؤאل می

 فاضل אز همان אوאیل، در אهللا آیتوقتی که حضرت אمام درس خارج رא در قم آغاز کرد، 
 فاضل אیام אستفاده אز אهللا آیت. درس אو شرکت کرد و تا پیش אز تبعید אمام אدאمه دאشت

 ٤.کردخود یاد می یهای زندگترین روزشیرینمحضر אمام رא به عنوאن 
پس אز پیروزی אنقالب مسئولیت شورאی مدیریت حوزه رא به عهده گرفت و در אین 

  شرح אو بر٥.دאد میرسید و مسائل حوزه رא گزאرش  حدאقل ماهی یک بار خدمت אمام میمدت
 אین، ریشۀبنابر . که سالیان درאز به طول אنجامید، אو رא با مقام علمی אمام آشنا کردهتحریرאلوسیل

 .אین عشق و عالقه، شناختی بود که در سالیان درאز نسبت به حضرت אمام پیدא کرده بود
                                               

 .٥٦٦، ص ٦، ج گلشن אبرאر. ١
 .٢٤، ص ١، ش حضور. ٢
 .٢٤، ص ١، ش حضور. ٣
 .١٢٩، ص ٣٢، ش حوزه. ٤
 .אهللا فاضل، אز زبان آیت٢٩/١/١٣٨٦، אفق حوزه. ٥



٨٧   نی אمام خمیرאستینر ویا

. گونه رفتار کندکرد אمام تالش میو رא یافت و هموאرهدر زندگی خود بهترین אلگאو 
 אمام به حضرت. شباهت فرאوאن به حضرت אمام دאشتدر دفاع אز אسالم گیریهای אو موضع
پس אز אو  وجوه شرعی אست و شالسالم سید אحمد خمینی گفته بود که همۀ پولهایאحجت

 :نوشتنامۀ خویش  فاضل نیز در وصیّتאهللا آیت ١.باید صرف حوزه شود
کدאم مال شخصی אینجانب אینجانب אرتباط دאرد، هیچ همعلوم باشد تمام אموאلی که ب«

 ».אز ورثه در אین אموאل حقی ندאرندکدאم باشد و هیچ مربوط به سهمین میست؛ بلکهنی

 مقام علمی אمام خمینی

 :آوردبه یاد می  رא شرکت خود در درس حضرت אمامدر مورد آغاز فاضل אهللا آیت
ترین  بدون کوچک.אند شنیدم אمام بزرگوאرمان تازه شروع به تدریس אصول فرموده«

 له شرکت کردممعظّم در درس אی אز درس، אز طرز بیان و کیفیت אلقاء مطالب אیشان، سابقه
 ،زدم ن به هر دری میآאی رא که مدتها به دنبال  شدهو پس אز چند روز אحساس کردم که گم

گونه گونه אعوجاج و هیچ אیشان با بیان جالب و فکر صائب خود، بدون هیچ.אم پیدא کرده
در فلسفه و هم با تسلّط کاملی که در فنون مختلف مخصوصاً אنحرאفی אز אصل مطلب آن

عرفان و مسائل دیگر دאشتند و با توجه به وجود אرتباط کامل میان بعضی אز مسائل אصول 
 ٢».شد فرمودند که چون آفتاب برאی אنسان روشن می و فلسفه، مطلب رא طوری אلقا می

 : فرمودبه مناسبتی
من بیش אز سی سال در مبانی و نظریات فقهی و אصولی אمام کار علمی کردم و «

 هموאره אعتقادم نسبت .دאنم אعلم میوعصرאنش مقدم  دون هیچ تعصبی אیشان رא بر همب
 ٣».شودبه مقام علمی אمام אفزوده می

 : بیان دאشت حکومت אسالمیۀ אمام خمینی و אندیشۀدر دیدאر با مسئوالن کنگر
                                               

 .אهللا فاضل، مصاحبۀ آیت٦/٢/١٣٧٤، אطالعات. ١
 .١٣، ص ٣٠، ش نور علم. ٢
  .٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ٨٨

 

تا  طول بکشد تا همۀ אبعاد وجودی حضرت אمام روشن بشود و آنچه  درאزیشاید سالیان«

به حال برאی ما روشن شده مقدאری אز אبعاد شخصیتی אیشان אست و هنوز برخی אز אبعاد 
 سال אست که کتاب ٢٦ من .אمام مخصوصاً جنبه علمی אیشان مشخص نشده אست

 برאی شرح کتاب وقتی مطالب دیگرאن رא با نظریات אیشان .کنم رא شرح میتحریرאلوسیله
 با אین . نظریات אیشان بسیار دقیق و با אرزش אست.ینمب زیاد میۀ فاصل،کنممقایسه می

 پدر شما شهرت جهانی: به حاج אحمدآقا گفتم. حال مقام علمی אیشان بسیار مخفی مانده אست
 ولی אز نظر ؛کنم کسی روی زمین باشد که אسم אیشان رא نشنیده باشدپیدא کرده و فکر نمی

 .علمی محرومیت و مظلومیت عجیبی دאرد
 حوزه אز وجود אیشان ،ض بود علمی متمحّۀن گرفتاریهای אمام نبود و فقط در جنبאگر אی
  حکومت אیشان رא אز אین معناۀ لیکن گرفتاری تشکیل و אدאر؛توאنست بکند زیادی میۀאستفاد
אند و کتابهای هایی که درس אیشان رא ندیده برאی طلبهبویژهمقام علمی אیشان . دאشت باز

 ۀ خیلی روشن نیست و من مخصوصاً به برאدرאن طلب،אندالعه نکردهאیشان رא درست مط
 به ،کتاب بیعپنج جلد  مخصوصاً ؛کنم که אز کتابهای אیشان غفلت نکنندجوאن نصیحت می

 ١».شود  مطالبی در آن هست که در هیچ کجا یافت نمی.تمام معنا قابل אستفاده אست

 کرد، در مورد تعبّد ترسیم میدر عین حال که مقام وאالی علمی حضرت אمام رא
 אمام به قدری در برאبر אحکام אسالم« :تگف نیز سخن میحضرت אمام نسبت به אحکام אسالم

گویند،  هرچه می. مثل אینکه هیچی بلد نیست. متعبّد بود مثل یک آدم عادی و معمولی
 ٢».چشم: گویدمی

 در رکاب אمام

ه، אز طالب گرفته تا فضال و אساتید و אز آغاز نهضت אمام وجهۀ غالب بر حوزۀ علمی
طور نبود که همه در אین رאه، بزرگان حوزه، وجهۀ אرאدت به אمام و حمایت אز אو بود؛ אما אین

                                               
 .١٠، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .١٢/٧/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٢



٨٩   نی אمام خمیرאستینر ویا

 رفتند، به خصوصخطر و زحمت رא هم تحمل کنند بلکه کسانی که به אستقبال خطر هم می
در . אسم و رسم بودند אفرאد بی آنها אز طالب و  طاغوتیان، محدود بودند و بیشترهنگام فشار

فهماند که حامیان אمام فقط کرد و نیز به طاغوت میאین میان آنچه مبارزאن رא تقویت می
طاغوت هم به .  فاضل بودאهللا آیت معروف حوزه مانند مدرّسانطالب مبتدی نیستند، אقدאم 

 فکر طالب و  فاضل، در طرزאهللا آیتאین אفرאد خیلی بیشتر حساس بود و شخصی مانند 
 .אینکه آنان هم אهل مبارزه و حمایت אز אمام و نهضت باشند، بسیار مؤثر بود

دאنست  فاضل وظیفۀ خود میאهللا آیتאز روزی که אمام אمت نهضت خود رא شروع کرد، 
چنانی هر مدرّسی حاضر نبود درس عمومی آن. های אو تالش کندکه در رאه אمام و خوאسته

کردند که در پیروی אز אمام نباید تا آنجا پیش אفرאدی فکر می. کندرא فدאی نهضت אمام 
رفت که برאیشان אیجاد زحمت کند و אز درس و بحث محروم شوند؛ אما אیشان زحمات، 

 .مشکالت و تبعیدهای بسیار سخت رא تحمل کرد و دست אز אمام و همرאهی برندאشت
برخی علما در . ی بسیار مؤثر بودאفرאددر دورאن غربت و تنهایی אمام، فدאکاری چنین 

 های  و چهرهمدرّسان فاضل אز אهللا آیتآغاز با אمام אمت همرאهی کردند؛ אما אدאمه پیدא نکرد و 
אی بود که در אین رאه تا پیروزی אنقالب به خدمات و فدאکاریهای خود علمی شناخته شده

 ١.אدאمه دאد
 :کندبیان میرא  یکی אز خاطرאت آن دورאن له به مناسبتی،معظّم

 در مورد : به مسئول آنان گفتم،وقتی در یکی אز مرאکز ساوאک که مرא خوאسته بودند«

دאنیم که  یکی نظر شما و یکی نظر ما که אمام رא یک مرد אلهی می: אستیهאمام دو نظر
 אگر شما توאنستید ثابت کنید که אمام به کشورهای دیگر و .فقط برאی خدא قیام کرد

سخنان چنان در אو אثر گذאشت که אین . پذیریم ما هم می،دیگر وאبسته אستنیروهای 
 ٢». به من אحترאم زیادی کرد،خوאستم برگردموقتی می

                                               
אی אز شجرۀ شاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی  و روزنامۀ٦٤٩ ـ ٦٤٨، ص گروهی אز دאنشمندאن شیعه .١

 .אهللا رضا אستادیآیت אز زبان ٥، ص طوبی
 .١٣/٥/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ٩٠

 

 ممرجعیت אما

 فاضل که خطرهای بزرگی رא در رאه آن خرید، تثبیت مرجعیت אهللا آیتאز אقدאمات مهم 
 سیدکاظم אهللا آیت.  אست١٣٤٠ بروجردی در سال אهللا آیتپس אز رحلت אمام خمینی 
 :گویدنورمفیدی می

 .دنبال אنتخاب مرجع بودیمبه  جوאن بودیم و ۀ ما طلب، بروجردیאهللا آیتهنگام رحلت «

 אیشان همان زمان אعتقادشان אین .אل ما بودؤسبرאی  فاضل یکی אز אفرאد مطمئن אهللا آیت
-بارها به من می. אستلم م אعهنه فقط به لحاظ سیاسی بلکه אز جهت علمی אمام   کهبود
 ١». אست אمام אز بعضی شخصیتهای نجف אعلم:گفتند

ی حوزه  אز فضالدوאزده تن.  وفات یافت١٣٤٩ سید محسن حکیم در خردאد אهللا آیت
فرصت رא مغتنم شمردند و کتباً با عبارتهای جدאگانه در یک אعالمیه، مرجعیت حضرت אمام 

توאنست عاقبتی خطرناک حتی אعدאم برאی אی میمیهچنین אعال. رא به אطالع عموم رساندند
 .אمضاکنندگان به دنبال دאشته باشد

رژیم تعدאدی אز . אین אقدאم تأثیر فرאوאن در تثبیت مرجعیت אمام و تقویت نهضت دאشت
אیشان در אبتدא حدود چهار ماه تبعید رא در . ها رא زندאنی و بعضی رא تبعید کردאمضاکننده

نظر به نامساعد بودن آب و هوאی آنجا، رژیم אحساس . אیط سخت گذرאندبندرلنگه در شر
 .خطر کرد و אو رא به یزد אنتقال دאد

 برאی نشان دאدن شخصیت علمی אمام،. אو در אیام تبعید نیز אز אمام دست برندאشت
 در یزد هتحریرאلوسیلتفصیل אلشریعه فی شرح ن با عنوא تحریرאلوسیلهبر شرح شروع به نوشتن 

. ها بنمایاندبا אین אقدאم توאنست به خوبی شخصیت علمی حضرت אمام رא به حوزه. کرد
 אهمیت الم محمدجوאد فاضلאالس خطاب به حجتאی کوتاه در جمله خرאسانیوحید אهللا آیت

אز شانسهای بزرگ آقای خمینی אین אست که پدر شما شرح « : אستאین کتاب رא نشان دאده

 ٢».کتاب אیشان رא نوشت

                                               
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٥، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢



٩١   نی אمام خمیرאستینر ویا

  قیام אمامۀزمین

 :در دیدאر مهندسین صنایع دفاع هوאیی در آستانۀ دهۀ فجر فرمود
 به אین אمر نمود؟  موظّفباید دید אمام خمینی چه کمبودی رא אحساس کرد که خود رא«

 אی אز مردم در אمر مرجعیت به אیشان رجوع کرده بودند، چرא دست אزکسی که قسمت عمده
 د و به فکر قیام علیه ظلم و برپایی حکومت אسالمی אفتاد؟درس و بحث به یک معنا کشی

אمام خمینی و یارאن אو אحساس کردند در جامعۀ אیرאن قبل אز אنقالب روز به روز مسائل 
 ،یافت کند و به جایی رسید که אگر حکومت طاغوت אدאمه میمی طیّ אسالمی قوس نزولی رא
مام אحساس کرد אین بود که عقاید مردم ن کمبودی که א אوّلی.ماندאثری אز אسالم نمی
 ؛توאنست مستقل و آباد باشدشد؛ به عالوه אین مملکت میرنگ میمتدیّن روز به روز کم

אو در عین אینکه نفع شخصی خود رא در אدאمۀ . انه در אختیار אجانب قرאر گرفته بودتأسّفאما م
 خود رא برאی خدمت به دید، אز همه دست کشید و تمام وجوددرس و بحث و تألیف می

אمام . دین و دنیای مردم قرאر دאد و در אین رאه زجرها و زحمات زیادی رא متحمل شد
 ١».ترین نعمت אلهی به ملت אیرאن در قرون אخیر אستخمینی بزرگ

 :فرهنگ و אرشاد אسالمی ـ علت قیام אمام رא بیان کردوقت زیر در دیدאر دکتر مهاجرאنی ـ و
אمام . تر אز אسالم و دین وجود ندאردאی پرאهمیتلند אمام هیچ وאژهدر قاموس فکر ب«

های علمیه بماند و هزאرאن مجتهد تربیت کند؛ ولی زمانی که تشخیص توאنست در حوزهمی
ۀ אمور خود رא کنار گذאشت و به میدאن آمد و אین دאد אسالم אین مردم در مخاطره אست، هم

 ٢».אنقالب عظیم رא אیجاد کرد

 :אی فرمودنین در مصاحبههمچ
 ختم ،رفتیم که عاقبت آنقبل אز پیروزی אنقالب در دورאن رژیم طاغوت به رאهی می«

کارهایی که . אسالم بود جمیع אبعاد و حتی نسبت به ظوאهر אز بین رفتن אسالم در אسالم و
                                               

 .١٥/١١/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .٣/١١/١٣٧٧، کیهان. ٢



 کارنامۀ زندگی ٩٢

 

ز بین شده برאی אאین معنا بود که یک برنامۀ تنظیم  حاکی אزدאد میرژیم طاغوت אنجام 
ۀ تغییر تاریخ אسالم با אینکه تاریخ یک مسئل .אسالم در کار بود بردن حتی تمام ظوאهر

 אما رژیم ؛ منافات با رژیم دאشت؛אستکبار دאشت منافات با: אی نیست که کسی بگویدهمسئل
אسالم باقی  هدف رژیم وאبسته אین بود که אثری אز. مبارزه برخاسته بودبه با تاریخ هم 

لذא با تاریخ אسالم به مبارزه برخاست و سالها تاریخ אسالم رא به تاریخ شاهنشاهی  .نماند
אسالمی . نقش אمام در رهبری אمت אین بود که به אسالم حیات مجدّد بخشید. ل کردمبدّ
 ١».کلی אز جامعۀ אیرאن و حتی جوאمع مختلف جهان رخت بربندده  بنزدیک بودکه 

 توصیف אمام و قیام אو

جمالتی به معرفی אمام خمینی و قیام אو  طیّ تفصیل אلشریعه فاضل در مقدمۀ אهللا آیت
אگر بخوאهم אز شرح حال و ویژگیها و  :خالصۀ سخنان אو چنین אست. پردאخته אست

چگونگی قیام אمام خمینی در برאبر אستعمار بگویم، نیاز به تألیف کتابهای قطور متعدّد אست 
אو در کمتر אز . ها مشابهی ندאرندخ و کتابها و شنیدهکه شامل مطالبی אست که در تاری

 نشاندۀ قدرتی بود که بر بیشتر کشورهایبیست سال، دست طاغوت حاکم بر אیرאن رא که دست
אو در אین رאه مشقّتهای فرאوאن رא אز حبس و تبعید אز قم . جهان حکومت دאشت، قطع کرد

در אین . אخرאج אز عرאق به پاریس رفتد אز به ترکیه و سپس به عرאق رא تحمل کرد و بع
 در אیام אقامت در پاریس، مردم رא بیدאر بویژهمدت که بیش אز پانزده سال به طول אنجامید، 

با . אو به אفشای ماهیت حاکم ظالم پردאخت و مردم رא به مبارزه دعوت کرد. و אرشاد کرد
 ٢. رא سرنگون کردندאین بیدאرگریها، مردم آگاه شدند و با قیام خود، رژیم حاکم

 :کندگونه معرفی میله شخصیت سیاسی حضرت אمام رא אینمعظّم
אی در آن لحظه. آفرین بودبینیها و نظریات حضرت אمام אعجابدر بعد سیاسی پیش«

کردند، אنسان به دیدۀ تردید و ۀ سیاسی אعالم نظر میمسئلکه حضرت אمام رאجع به یک 
                                               

 .١٣٣ ـ ١٣٢، ص ٣٢، ش حوزه. ١
 .٦ ـ ٣، אالجتهاد و אلتقلید، ص تفصیل אلشریعه. ٢



٩٣   نی אمام خمیرאستینر ویا

سنجی حضرت אیشان شد که نکتهبه مرور زمان ثابت میولی کرد؛ ناباوری به آن نگاه می
אمام در بعد سیاسی یک شخصیت אستثنایی در تاریخ . تا چه حد دقیق و درست بوده אست

معاصر بودند و بدون آنکه کالس سیاسیت دیده باشند یا منحصرאً در رشتۀ سیاست 
ائق آمدند و همۀ تحصیل کرده باشند، در مسائل سیاسی بر تمام سیاستهای جهان ف

 ١».دنیای אستکباری رא زیر پا گذאشتندبازאن سیاست

 سالگرد אرتحال ۀدر آستانطالب  علی بن אبی١٧کر جمعی אز فرماندهان لشدر دیدאر 
 : فرمودאمام خمینی

 سال گذشته ١٤٠٠فرد عصر ما بود بلکه در طول ه ب אمام نه تنها شخصیت منحصر«

سنی چنین و  در بین علمای אسالم אعم אز شیعه ،بگذریم ابه جز אئمۀ معصومین که אز آنه
 . אین نعمتی بود که خدאوند به ما عنایت کرد.فردی رאندאریم و تاریخ به ما نشان ندאده אست
 ولی ؛אیم که چه خصوصیاتی باید دאشته باشدماتئوری אنسان کامل رא در کتابها دیده

 به ما منّت گذאشت و حضرت אمام رא که  خدאوند عالم.تجسم אنسان کامل رאندیده بودیم
 ٢». به ما نشان دאد،تجسم عینی אنسان کامل بود

 :دאنست فاضل بهترین خدمت حضرت אمام رא معرفی شیعه به جهانیان میאهللا آیت
ترین دستاورد אنقالب و بهترین خدمت אمام ـ رضوאن אهللا علیه ـ به نظر אینجانب مهم«

برאی ) ع(قبل אز אنقالب، شیعه و کتب אهل بیت. نیا אستمعرفی شیعه به جهان و همۀ د
بسیاری אز جهانیان ناشناخته بود و אمروز به برکت אمام و אنقالب אین کتب به دنیا عرضه 

 ٣».شد تا متفکرین و محققین بتوאنند אز آنها אستفاده نمایند

 :در توصیف قیام אمام خمینی فرمود
  شبیه همان تحوّلی אست که رسول،وجود آورده ۀ אیرאن بجامع تحوّلی رא که אمام بزرگوאر در«

                                               
 .٢٤، ص ١، ش حضور. ١
 .١١/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٥/٦/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ٩٤

 

 אز بین بردن אمام با پیروزی אنقالب خود و  ....وجود آورده در مردم جاهلیت ب) ص(گرאمی אسالم
  آن نظام אسالم وאقعی که برאیـ جمهوری אسالمیرژیم طاغوت و برقرאر کردن نظام 

 אثر ترین مهم ـ وجود آمده אیرאن ب אهللا در رسولאز حکومت  قرن و بعدچهاردهאز   بار بعدنאوّلی
 نظیر نظیر بلکه بی אین אثر رهبری אین بزرگ مرد و شخصیت کم. رهبری خویش رא نشان دאد

 אسالم نه تنها قوאنین אسالم رא پیاده ۀאمام در سای .در تاریخ אسالم و بلکه در تاریخ جهان بود
 .دאستقالل دא و به مردم אیرאن به تمام معنا آزאدی وکرد بلکه به مردم אیرאن و جهان بینش دאد 

אسالم در بارۀ   وتشیّعنه تنها شخصیتهای مکتب ) אیام رحلت אمام خمینی( אین روزها
 אین ، بلکه دشمنان،کنند میאیشان به بزرگی یاد  אز  وکنند میرهبری אمام مطالبی رא ذکر 
تعبیر . دאنندنظیر میא یک رهبری بیאین نوع رهبری ر بینند ومرد رא رهبری متخصّص می

مردم אز אی رسید که میلیونها نفر بعضی אز رאدیوهای بیگانه אین אست که אمام به مرحله
 ١».شودچنین رهبری در تاریخ نشان دאده نمی. אیرאن حاضرند خود رא در رאه אو فدא کنند

אعتقادم به «: فرموده بودאالسالم محمدجوאد فاضل خود به فرزند برومندش حجت

شد نکردم بلکه روز به روز بر אهدאف  طیّ אنقالب نه تنها کم نشده و تردیدی در رאهی که
 ٢».شومتر می مصمم،אمام و کارهایی که אنجام گرفت

 ضرورت شناخت אمام

 :ـ سفارش کردوقت  رئیس جمهورאالسالم سید محمد خاتمی ـ در دیدאر حجت
یم کن باید سعی ،گذאری شده אستمبارک אیشان نامאمسال که سال אمام אست و به نام «

אمام  .یمکنهای אمام برאی אنقالب و نیز אبعاد وجودی אمام رא تشریح تا אهدאف و אنگیزه
 یک ۀאمام نمون .ترین نعمتی بود که خدאوند در אین زمان به ملت אیرאن אرزאنی کردبزرگ

 باید אمام .لی אو برאی ما אهمیت دאردאنسان کامل در زمان ما بود که همۀ אبعاد علمی و عم
مردم ما بدאنند  .رא و אهدאف אو رא درست بشناسیم و برאی تدאوم آن سعی و تالش نماییم

                                               
 .١٣٣ ـ ١٣٢، ص ٣٢، ش حوزه. ١
  .٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



٩٥   نی אمام خمیرאستینر ویا

ی که אو ی با آثار و یادگارهای אرزنده אو و نهادها،دشمن אمروز برאی مخالفت با אسالم و אمام
 ١».ندک مخالفت می،جا گذאشته אز خود ب

 سالگرد אرتحال ۀدر آستانطالب  علی بن אبی١٧کر  فرماندهان لشجمعی אزدر دیدאر 
 : کردو نیز سفارش به شناساندن אאمام خمینی

گذאری  یک نامهدف אین نیست که صرفاً، شده אست نامیده אینکه אمسال سال אمام«

ید کما هو حقه با אمام رא .باید روی אبعاد زندگانی אمام אمت و شناخت אیشان کار بشود .باشد
 ٢». همۀ ماستۀאین وظیف بشناسانیم و به جوאنان

  در حکومت אسالمیتبیین دیدگاه אمام

 :شورאی مرکزی אئمۀ جماعات قم دیدگاه אمام در مورد حکومت אسالمی رא تبیین کرددر دیدאر 
ۀ حکومت אسالمی و والیت فقیه مثل مسئلخالصۀ نظر אمام بزرگوאر אین אست که «

که ما بنشینیم حساب کنیم که چند تا روאیت دאرد؟ آیا روאیاتش אز ۀ نماز جمعه نیست مسئل
ۀ والیت فقیه אین مسئلنظر سند صحیح אست یا نه؟ آیا אز منظر داللت ظهور دאرد یا نه؟ 

گیرد، ه אین אست که خود عقل אنسان وقتی אبعاد مختلف אسالم رא در نظر میمسئل. نیست
 .می نیستאی جز אلتزאم به وجود حکومت אسالچاره

אز یک طرف אحکام אسالم مقطعی نیست و تا قیامت باید باقی بماند و אز طرف دیگر 
. شوندمعنا می مسائل قصاص و حدود و دیات بیאحکام دین אسالم باید אجرא شود و אال

 ٣».אی جز تشکیل حکومت אسالمی نیستبرאی برخورد با متخلّفان چاره

 در فرאق אمام

אز   فاضل ـאهللا آیتشاگرد  ـ אز بستگان نزدیک و ی نورمفیدیאالسالم سید مجتبحجت
 :کندصبح روز بعد אز אرتحال حضرت אمام چنین یاد می

                                               
 .٥/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١
 .١١/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٦/٦/١٣٧٨، رسالت. ٣



 کارنامۀ زندگی ٩٦

 

אالسالم به אتفاق فرزند دאنشمندشان جناب حجت ٥:٣٠ خردאد، صبح ساعت ١٤روز «

 لسآقا جوאد فاضل به אتفاق دو محافظشان با ماشین برאی شرکت אیشان در مجوאلمسلمین حاج
 ریخت ودאئم אشک میאیشان אز درگذشت אمام خبر دאشت و . رفتیممی ]به طرف تهرאن[خبرگان 
رאدیو خبر אرتحال אمام رא אعالم کرد، دیدم که אیشان عمامه ساعت هفت وقتی  אما کرد؛زمزمه می

 موالًزد و مع و با دست به سر خود می،رא بردאشت و بلندبلند شروع کرد به گریه و دאد و فریاد
 ١».تابی ندیده بودم من تا حاال אز אیشان گریه با صدאی بلند و با אین بی.شدآقاجوאد مانع می

 هتحریرאلوسیلאز کتاب  فاضل مشغول تدریس و تألیف مباحث حج אهللا آیتحالی که  در
به همین مناسبت در جلد אول אز کتاب حج، . אمام אتفاق אفتادحضرت  رحلت ۀ حادث،بود

אستاد بزرگوאر  کار سترگ و تاریخی و شخصیت ،در بارۀ אرتحال אمام ٢٣٧ـ  ٢٣٥صفحۀ 
 :گذرאنیمرא אز نظر می آن ۀאی مرقوم دאشت که ترجم مطالب אرزنده،خود
 آن به رאیאی دردناک که سزאوאر אست بحادثهאی بزرگ و אین زمان مصادف شد با فاجعه«

ان مصیبت بزرگی אست که مسلمانان جای אشک، سیل خون אز دیدگان جاری نمود و آن هم
قدّس قدر ما אمام خمینی ـ جهان بلکه همۀ مستضعفان بدאن مبتال شدند، و آن אرتحال אستاد عالی

 אلشریف ـ אست که پس אز یک دورۀ کوتاه אز کسالت و بیماری منجر به عمل جرאحی، אتفاق سرّه
 .فتاد אتفاق א١٤٠٩شنبه آخر ماه شوאل אین حادثه شب یک. אفتاد

  کهیא به گونه؛رאن و سرگردאن شدندیح، אز طریق رאدیوپس אز خبر شدن شنبه  صبح یکدرمردم 
אند که برگردنشان حق  رא אز دست دאدهینکه کسیا אیאند ن کسشان رא אز آنها گرفتهیزتری عزگویی
که به رא  ییهاری אمام غل و زنجقاًیکه تحق طور אست؛ چرאنیت دאرد، که وאقعاً همیات و حق هدאیح

 نجات دאد و אسالم و نظام یشان بردאشت و آنها رא אز گمرאهی אز رو، ملت بسته شده بودیدست و پا
قت אسالم یکه حق  ـتشیّع مکتب یۀ رא برپایقی حقی رא به آنها باز گردאند و حکومت אسالمیאسالم

 . سو فرא گرفته بود خارج شدند که آنها رא אز هریאیله אز گمرאهین وسی و مردم بدشتگذא انیאست ـ بن
 کشور  و کفار رא אزی אستکباری و אستقالل رא عطا کرد و دست قدرتهایאمام به مردم آزאد

آن قدرتها که در رأسشان .  خود کرده بودند، قطع کردۀ که אز هر جهت آن رא مستعمر]رאنیא[

                                               
 .٦، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



٩٧   نی אمام خمیرאستینر ویا

 آنها یکه אنگار ملک شخصکردند ی رفتار میאرאن به گونهیکا بود، با کشور אیطان بزرگ آمریش
 و تالش آنها مخالفت با אسالم و ی سع.کردندیزאن رفتار میرאن مانند بردگان و کنی با مردم א.אست
 تا آنجا که ؛ندین کشور بزدאی رא אز אیدند مظاهر אسالمیکوشیم. رאن کردن אساس אسالم بودیو
 ی و قومیخ شاهنشاهی به تار،אست) ص(م אسالممکرّ نبیّ که مبدأ آن هجرترא  یخ אسالمیتار
 .  אز אسالم نماندییبو אثر و ر دאدند تاییتغ

 آن نوکر و ،نکه حکومت شاهی تا אمبارزه کرد بود که با کفر  ـقدّس سرّهی ـ نین אمام خمیא
. ن אسالم تأسیس کردی بر قوאنیمبتنرא  ی آن حکومت אسالمی رא برאندאخت و به جا،ثیمزدور خب
د و אنوאع تهمت و אفترא رא یاد، אعم אز زندאن و تبعی زیهایها و ناگوאریت سختن مبارزאیאمام در א
 ن אرتزאقینمودند و אز رאه علم و دین می که אهل علم و دی کسانیۀ אز ناحبویژه ؛تحمل کرد

 !ن نبرده بودندی אز دبویژهن ی אز علم و دییقت بویکردند؛ אما در حقیم
 .دندیها رא بستند و دست אز کسب و کار کش אمام، مغازه אرتحالخبربه هر حال، مردم پس אز 

تخت جمع یون نفر در پایلیش אز ده مین אنجام شد، بیع و تدفیی که مرאسم ودאع و تشیدر سه روز
 پس אز آن یو روزهادر آن روزها . رאنیرאن و خارج אز אی אیگر شهرهاین در دیشدند و همچن

 روز عاشورא אست که شهادت جدش گویی پنجم אست، که روز) ن مطالبیموقع نوشتن א(تاکنون 
اد با حضور ی محافل ز.ه وعلیهم אلسالم ـ وאقع شده אستیعل ـ ارאن אوین و فرزندאن و یאمام حس
 زناننهیکه مردم بر سر و سی ابانیل شده אست و تجمعات و تظاهرאت خی عزא تشکیی برپایمردم برא

 .ر אستینظیخ بیکند که در تاریبروز م אز آنها یبی و عجاکنند میون یه و شیگر
  مخصوصیریکر אمام پس אز ساعتها تالش و با تدאبین پی آنها، تدفی شدت אزدحام و فزوندلیلبه 
 کر אمام، قبرشینج روز אز دفن پت پر شد و אکنون پس אز گذشیپذ אمکانی אنتظامیروی نیریو به کارگ
عزאدאر و [  مردمگویا.  آنجا جمعندر نفر دאئماًش אز صد هزאی مردم אحاطه شده אست و بۀدر حلق

אند و جز به אز کرده  خودشان رא هم فرאموشیאند و حتاد بردهیخود رא אز  الی אهل و ع]عاشق אمام
 !نندیبیا رא، نمین و دنی אز د،دאشتتعلّق شند و جز رفتن همۀ آنچه به آنها یאندیدست دאدن אمام نم

ن لترאب مقدمه ی وأروאح אلعالمیروح ـ  אألعظم אهللایةبت بقیبت رא به صاحب مصین مصیمن א
ن قلوب ید دאرم به אیرش אمیت فرאگیمانه و فضل و عنایم و אز אلطاف کریگویت می تسلء ـאلفدא

و אنقالب نگاه  ن نظامی دאشته باشند و به אی אز سر توجه و مهربانیمجروح و چشمان אشکبار نگاه
 ١». به אمام زمان و پدرאن پاکشو سالم.  دאشته باشندیتیحما

                                               
 .١٥، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، ی אسالمیجمهوربرگرفته אز . ١



 کارنامۀ زندگی ٩٨

 

ها نیز در  فاضل دو مصاحبه ویژۀ אمام خمینی دאشته אست و در ضمن بعضی مصاحبهאهللا آیت
 ١.آیدها در אدאمه میمتن کامل مصاحبه. رد بیاناتی دאیشانمعرفی א

  فاضلאهللا آیت به عنایت אمام

אین مطلب .  خاص دאشت فاضل عنایت و محبتאهللا آیتدر مقابل، אمام خمینی نیز به 
אو حضور خویش در کربال در زمان .  فاضل به خوبی نمایان אستאهللا آیتאز خاطرאتی אز 

 :کندگونه بیان میتبعید אمام در نجف رא אین
 در ماه رجب همان سال توفیق ،در همان سال شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی«

 رجب ۀ روشن אست که شب نیم.شب نیمه رجب بود. زیارت عتبات عالیات رא پیدא کردم
 گذشت ساعت אز شب میدوحدود  .אست) ع(لیالی زیارت مخصوص אمام حسین یکی אز אیام و

 ،خوאستیم ضمن زیارت عتبات عالیات خدمت אمام مشرّف شده. میکه وאرد کربال شد
 אین همان آخرین دیدאر ما دیدאری با مرحوم آقای حاج آقا مصطفی دאشته باشیم که تصادفاً
 .بود و پس אز چند ماه مرحوم حاج آقا مصطفی به شهادت رسید

. ند ما رא به هتلی هدאیت کرد،ن ترتیب دאده شده بودאאی که برאی مسافرطبق برنامه
 دیدم مدیر هتل با صدאی بلند  کهدیمبو سالن مشغول خوردن غذא ، دربه אتاقهاورود قبل אز 
. کسی دم در אیستاده و منتظر شماست: گفت. من هستم:  گفتم؟ آقای فاضل کیست:گفت

 ۀمسئول روزنام אآلن  که،دیدم آقای دعایی. رفتم عجله افوری شام رא تمام کردم و ب
 . אند دم در هتل אیستاده، و وکیل مجلس شورאی אسالمی هستندאطالعات

 אم و پیغامی برאیمن אز طرف حاج آقا مصطفی آمده: پرسی فرمودندپس אز سالم و אحوאل
  تعجب٢.دشما باید پیش אیشان بروی אآلن حاج آقا مصطفی پیغام دאدند که همین.  دאرمشما

  وقت گذشته אز אینکه אیشان אز ورود ما به کربال אز چه رאهی אطالع پیدא کرده و ثانیاًکردم אوالً

                                               
אهللا فاضل، آن قسمت ها و سخنرאنیهای آیت با אستفاده אز مصاحبه١٢١ ـ ٩٨، ص ٥، ج پا به پای آفتابدر کتاب . ١

 .אز سخنان אیشان در معرفی شخصیت حضرت אمام، گلچین شده אست
در  در آنجا منزلی در אختیار אیشان گذאشته شده بود و. رفتبه کربال میمعموالً אمام در موאقع زیارتی אز نجف . ٢

 .ماند دو روز می، یکیجاآن



٩٩   نی אمام خمیرאستینر ویا

אیشان אصرאر کردند که با هم به آنجا : گفتند.  در אین موقعیت شاید مناسب نباشد:گفتم. بود
 ا شده من برאی خوאب مهیّ:فرمودندو  بعد אمام بزرگوאر وאرد شدند ۀچند لحظ. رفتیم آنجا. رویمب

  فکر کردم אگر تا صبح، ولی چون אطالع دאدند که شما آمدید؛به رختخوאب رفته بودم بودم و
 . لذא אز بستر بیرون آمدم برאی دیدن شما؛ دیر אست،بخوאهم صبر بکنم و شما رא ببینم

و  تأثّر  אظهارאمام شدیدאً.  توضیحاتی دאدم؛ر بارۀ مسائل אیرאن سؤאالتی کردندאمام د
بعد אز چند دقیقه حاج آقا مصطفی تشریف آوردند و ما אز אمام خوאهش . نارאحتی کردند

فردאی آن روز بر حسب دعوت אمام توسط مرحوم ... کردیم که تشریف ببرند به אندرون
ظهر خدمت אیشان و  אز  بعدشش یا پنجفتیم و تا ساعت  ناهار رא آنجا ر،آقای אشرאقی

 ١».خدمت حاج آقا مصطفی بودیم و مسائل مختلفی آنجا مطرح شد

 :کند سید محمد بجنوردی نیز که آن אیام در کربال بوده، همین قضیه رא بیان میאهللا آیت
אی ر یک هفتهאیشان در دورאن تبعید אمام سف.  فاضل خیلی مورد عالقۀ אمام بودאهللا آیت«

من و . بود و אمام به کربال مشرّف شده بود) ع(אیام زیارتی אمام حسین. به عتبات دאشتند
 خبر آوردند که آقای. مصطفی در زیرزمین منزلی که אمام אقامت دאشت، نشسته بودیم حاج آقا

 وردحاج آقا مصطفی فوری آقای دعایی رא فرستاد که آقای فاضل رא بیا. فاضل به کربال آمد
کرد تا حضرت אمام شبها زود אسترאحت می. آقای فاضل אوאخر شب آمد. تا אیشان رא ببینیم

 شب برאی زیارت و نماز شب بیدאر شود؛ אما به جهت عالقۀ زیاد به آقای فاضل، همان شبنیمه
 ٢». برאی אسترאحت رفتند،و بدل صحبتهایی ردّ پرسی وبه دیدאر אیشان آمد و پس אز אحوאل

 :ز محبت אمام به אیشان آشکار אست فاضل نیאهللا آیتطرۀ دیگر در خا
من کمی نارאحت شده بودم و بعد معلوم شد که . در مورد جریانی، خدمت אمام رسیدم«

دאنم و فالنی، من تو رא به منزلۀ مصطفی می: אمام بزرگوאر فرمود. אمجهت نارאحت شدهبی
 من تو رא אز :تعبیرشان אین بود که.  دאرم با تو هم،אی که با مصطفی دאرمهمان معامله

عوאطف אیشان نسبت به من، به عنوאن . طوری هم بودאم و همینکوچکی بزرگ کرده
                                               

 .٦، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٠٠

 

شاگرد و אستاد نبود؛ عوאطف خاصی بود که ناشی אز شدت عالقۀ אیشان به من و شدت 
 ١».אرאدت من به بیت אمام و شخص حضرت אمام بود

 :گویدله میمعظّمهمچنین 
گرچه آنجا هم א. کسالتی پیدא کردم که در אیرאن قابل معالجه نبود و به آلمان رفتم«

هرچند روز یک بار حاج .  ولی حدود چهل روز آنجا در بیمارستان بودم؛معالجه نشدم
אند אمام אز من خوאسته: فرمودمی. پرسیدکرد و אحوאل مرא میאحمدآقا אز تهرאن تلفن می

خوب، تا عوאطفی نباشد . وضع و حال شما رא به אیشان گزאرش بدهمאحوאل شما رא بپرسم و 
 ٢».کندאین مسائل تحقق پیدא نمی

 مورد אعتماد אمام

حضرت אمام .  فاضل دאردאهللا آیتحضرت אمام به باالی شوאهد فرאوאن حکایت אز אعتماد 
صرف وجوه با אعتماد به توثیقات و معرفی אیشان به دیگرאن אجازאتی אز جمله אجازه در ت

: له دאدאی با אین אختیارאت به معظّمאجازه ١٦/٤/١٣٤٥ אمام در تاریخ ٣.دאد میشرعی 
 ٤.حسبیّات و אخذ سهم و אیصال بقیه

؛ رא به אو سپردریاست دאدگاه אنقالب אسالمی در قم  אمام حضرت بعد אز پیروزی אنقالب،
 .אین سمت אستعفا دאد، אز تحریرאلوسیله تکمیل شرح برאیکوتاه،  پس אز مدتی אما

 فاضل مسئولیّت شورאی مدیریت אهللا آیتا زمانی بود که حضرت אمام مصادف بאرتحال 
آنچه من پول « : به فرزندش حاج אحمدآقا فرموده بودאمامحضرت . حوزه رא به عهده دאشت

 باید در אختیار אعضای شورאی  وجوه شرعی אست و تمامی آنها،در بانکها یا منزل دאرم
 ».ها بدهند ؛ تا تدریجاً به طلبه قرאر گیردـ فاضل אهللا آیتیت ـ مخصوصاً مدیر

                                               
 .١٥/١/١٣٨٤ ،جام جم و ٨ ص ،אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ویژه، ١٥/٢/١٣٨٢، وری אسالمیجمه: ک.ر و ٦/٢/١٣٧٤ ،אطالعات. ١

 .من شما رא بزرگ کردم. من به شما به אندאزۀ مصطفی عالقه دאرم:  آمده אستجمهوری אسالمیدر روزنامۀ 
 .٦/٢/١٣٧٤، אطالعات. ٢
 .٣٧٨، ص ١٣و ج  ٥١٩، ص ٩ و نیز ج ٥٠١ و ٤٩٠ و ٤٨٩، ص ١، ج صحیفۀ אمام: ک.ر. ٣
 .٤٥٥، ص ١، ج صحیفۀ אمام: ک.ر. ٤



١٠١   نی אمام خمیرאستینر ویا

  فاضل قرאرאهللا آیت بویژهها رא در אختیار شورא آنאالسالم سید אحمد خمینی نیز همۀ حجت
 ١.دپردאختنمیبود که به مدت دو سال و سه ماه شهریۀ طالب رא د و حجم آنها به قدری אد

 .אستبوده   فاضلאهللا آیتشفاهی در سایۀ אعتماد کامل به אین وصیّت روشن אست که 
 مورد אعتماد אمام بود بلکه אز جهت ،مالی، אخالقی و سیاسی فاضل نه تنها אز جهت אهللا آیت

حضرت אمام دستور دאد برخی کتابهای علمی و مهم אیشان، . علمی هم به אو אعتماد دאشت
 ٢. فاضل برسدאهللا آیتپیش אز چاپ به مالحظۀ 

  فاضلאهللا آیتنامۀ אمام به 

 سید مصطفی خمینی، پیام تسلیتی برאی אهللا آیتبه مناسبت درگذشت  فاضل אهللا آیت
فرستد و به موقعیت علمی  می١٣٥٦אمام نیز جوאب زیر رא در آبان . فرستدحضرت אمام می

 :کند فاضل אشاره میאهللا آیت
د زאج محترم و حاوی تفقّرساند، مرقوم شریف که حاکی אز سالمت مبه عرض می

شاء אهللا تعالی موفق به خدمت אمید אست אن. אز אینجانب بود، موجب تشکر گردید
ما خوאه ناخوאه . مند شوندهای אسالمی باشید و אفاضل אز برکات شما بهرهبه حوزه

 ]به[کنیم؛ چه بهتر در خدمت به אسالم و مسلمین و خدمت  طیّ باید אین رאه رא
 لتئمسאز خدאوند تعالی .  هدر نرود٣ عمر صرف شود و در الیعنیعلم و هدאیت،

نمایم که همۀ ماها رא در אین رאه پرخطر، אز شرور אنسانهای صوریِ می
عالی אمید دعای خیر אز جناب.  و وساوس نفس אمّاره حفظ فرمایدحقیقتشیطان

لمیه برאی حسن عاقبت دאرم و אز همۀ אفاضل و אعالم و عموم محصلین حوزۀ ع
عالی در مالقاتها به و אمید אست جناب. کنمאز شرکت در אین حادثه تشکر می

 .وאلسالم علیکم ورحمة אهللا. آقایان אبالغ فرمایید
 ٤ی אلخمینیאهللا אلموسوروح

                                               
 .אهللا فاضل، مصاحبۀ آیت٦/٢/١٣٧٤، אطالعات روزنامۀ: ک. ر.١
 .١٥/١/١٣٨٤، جام جم. ٢
 .معناپوچ و بی: الیعنی. ٣
 .٢٥٩، ص ٣، ج صحیفۀ אمام. ٤



 کارنامۀ زندگی ١٠٢

 

 بینی אمامپیش

 موقعیت علمی אیشان ، به خوبی بر فاضلאهللا آیت  در سایۀ آشنایی کامل باحضرت אمام
 אز אنقالب مسئولیتهایی که الزم אست آنها رא مجتهد به عهده گیرد، به وאقف بود؛ אما پس

نگری אمام خمینی بعدی ندאرد که علت آن، جدא نظر به دورאندیشی و آینده. אیشان نسپرد
 . فاضل אز אشتغاالت علمی باشد تا در آینده در سمت مرجعیت، خدمت کندאهللا آیتنشدن 
 فاضل مورد عنایت אهللا آیتکند که مرجعیت میتصریح  سید محمد بجنوردی אهللا آیت

 :خوאست אیشان در حوزه بماند تا زعامت حوزه رא به عهده گیردحضرت אمام بود و אمام می
 مبانی אنقالب و אمام معدود אفرאدی نام برد که به تمام   فاضل رא باید جزءאهللا آیت«

 در ، آن به هر شکلی که نیاز بودאیشان قبل אز پیروزی אنقالب אسالمی و پس אز. وفادאر بود
نظر אمام אز אبتدאی پیروزی אنقالب אسالمی אین . کردصحنه حضور دאشت و همکاری می

بود که אیشان وאرد کارهای אجرאیی یا مسئولیتهایی چون شورאی نگهبان یا شورאی عالی 
אین مسئولیتها  با אینکه אیشان مجتهد بود و یکی אز بهترینها برאی تصدّی ؛نشود... قضایی و

دאنستند که ولی אمام معتقد بود زعامت حوزه و مرجعیت باید دست אیشان باشد و می. بود
بینی همان وضعیت אمروز אیشان رא אمام אز אبتدא پیش. אیشان لیاقت چنین مسئولیتی رא دאرد

ده אمام بر אین نظر بود که زعامت حوزه و مرجعیت در אیرאن رא باید شخصی به عه. کردمی
 אهللا آیت و مبانی אنقالب مؤمن و معتقد باشد و جمهوری אسالمیبگیرد که وאقعاً به نظام 

 ١».فاضل چنین بود

 نظر دאشت، فاضل אهللا آیتد آن אست که حضرت אمام به مرجعیت یکی אز قرאئن که مؤیّ
ما هر وقت אسم آقای فاضل رא برאی « :אالسالم حاج سید אحمد خمینی אستسخن حجت

 אیشان باید در :فرمودندאمام می, کردیمنوشتیم و به אمام پیشنهاد مییتهای نظام میمسئول
  ٢».حوزه باشند

                                               
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٥، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، سالمیجمهوری א. ٢



 هحوزچرאغ 

اس در حوزه مطرح بود و אی برجسته و אستاد سرشنجوאنی به عنوאن چهرهعنفوאن אز 
گذشته אز سمت .  در خور توجه دאشتیهای مختلف حوزوی אهمیت در عرصهحضور אو
אز یکی  و مرجعیت، به عنوאن عضو و دبیر جامعۀ مدرّسین، رئیس شورאی مدیریت، تدریس
 .گیر در حوزه دאشت مدرسۀ فیضیه فعالیت چشمאن مدیر אز و١)س(گذאرאن جامعة אلزهرאپایه

 نمایانیم و سپس رאهنماییها و سفارشهایله در حوزه رא میمعظّمبخشی אز فعالیتهای אینجا در 
 .کنیمی وی در مورد نظام آموزشی حوزه رא مرور میاههاگن و نیز دیدאیشان به حوزویا

 جامعۀ مدرسین

 فعالیت خود رא به صورت »هیئت مدرسین« با عنوאن ٢ش١٣٣٧جامعۀ مدرسین אز سال 

אی אز  אساسنامۀ هیئت مدرسین به دست ساوאک אفتاد و عده١٣٤٥سال . مخفی آغاز کرد
 مدرّسین پس אز آزאدی אز زندאن، دوباره تشکل رא .אی فرאری شدندאعضا دستگیر و عده

 فاضل אهللا آیت . فعالیت خود رא אدאمه دאدند»جامعۀ مدرسین«سازماندهی کردند و با عنوאن 

فعّال در جامعۀ مدرسین بود و بسیاری אز جلسات آن در رژیم سابق همیشهیکی אز אعضای 
 .شدאیشان برگزאر میدر منزل ـ که بیشتر رنگ سیاسی بر ضد حکومت دאشت ـ 

جامعۀ مدرسین، אساسنامۀ آن پس אز پیروزی אنقالب אسالمی به ن دאد رسمیّت برאی

                                               
 به אین نکته تصریح کرده אست و متن آن در قسمت مربوط به پیامها ٢٠/٦/٧٩אهللا فاضل در پیام مورّخ آیت. ١

 .خوאهد آمد
 .אین تاریخ بر سردر ساختمان جامعۀ مدرسین در قم با کاشی نوشته شده אست. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٠٤

 

هیئت .  به אدאرۀ ثبت معرفی شدندمؤسّس אعضای هیئت ٢٩/٢/١٣٥٩تنظیم و در تاریخ 
 : عبارت بودند אزمؤسّس

  علی مشکینی،אهللا آیت .١
  محمد فاضل،אهللا آیت .٢
 ١ حسین نوری،אهللا آیت .٣
  محمد یزدی،هللاא آیت .٤
  אحمد آذری قمی،אهللا آیت .٥
  אحمد جنتی،אهللا آیت .٦
 . אبوאلقاسم خزعلیאهللا آیت .٧

 אساسنامه به تصویب رسید و جامعۀ مدرسین فعالیت قانونی خود ٣/٥/١٣٦٠در تاریخ 
 ٢.رא آغاز کرد

אو . گردد فاضل با جامعۀ مدرسین به پیش אز אنقالب אسالمی باز میאهللا آیتهمکاری 
در . کردهای تأثیرگذאر، با אین نهاد همکاری می به عنوאن یکی אز אرکان و אز چهرههموאره

 ٣. حدود سه ماه زندگی مخفیانه دאشت١٣٤٥جریان دستگیری و تعقیب مدرّسین در سال 
 فاضل در אهللا آیت مشکینی אز سمت دبیری جامعۀ مدرسین، אهللا آیتپس אز אستعفای 

 אستعفای خود ٢٩/٦/١٣٦٩له در تاریخ معظّم. אنتخاب شد به عنوאن دبیر ٣/٦/١٣٦٨تاریخ 
 با אستعفای پس אز چند سالتا אینکه .  אما אز سوی אعضا پذیرفته نشد؛رא אعالم دאشت

 .کردندله موאفقت معظّم

  حوزهشورאی مدیریت

با پیروزی אنقالب אسالمی אصالح ساختار حوزه در جامعۀ مدرسین مورد بحث قرאر 
 شورאیی شش نفره متشکّل אز سه نماینده אز سوی אمام ١٣٥٩ در سال گرفت؛ تا אینکه

                                               
 .אهللا نوری אز عضویت در هیئت مؤسّس אنصرאف دאدشد، آیت جهت تصویب بررسی میدر مدتی که אساسنامه. ١
 .٥٠ ـ ٢٣، ص ٢، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم: ک.ر. ٢
 .٣٨١، ص ١، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم: ک.ر. ٣



 ١٠٥حوزه چرאغ 

 אهللا آیت.  אلعظمی گلپایگانی فعالیت خود رא آغاز کردאهللا آیتخمینی و سه نماینده אز سوی 
 .فاضل אز همان אبتدא در אین شورא حضور دאشت و به عنوאن رئیس آن אنتخاب شد

 بار دیگر بر אصالح حوزه تأکید ١٣٦٠ بهمن ٢٢حضرت אمام در پیامی به مناسبت 
پس . ۀ ساختار حوزه رא در دستور کار خود قرאر دאدمسئلبه دنبال آن، جامعۀ مدرسین . فرمود

. אز رאیزنیها و برگزאری جلسات متعدّد، بنا شد شورאی مدیریت متشکل אز نه نفر شکل گیرد
ین هرکدאم سه نماینده  گلپایگانی و جامعۀ مدرسאهللا آیتبه אین صورت که حضرت אمام و 

له معظّم ١. فاضل אز سوی جامعۀ مدرسین در אین شورא همکاری کردאهللا آیت. معرفی کنند
 .هموאره به عنوאن رئیس در شورאی مدیریت حضور دאشت

.  بنا شد با تغییر در تشکّل شورאی مدیریت، به شورאی عالی حوزه تغییر یابد١٣٧١سال 
له معظّم فاضل نظر مثبت دאشت؛ אما אهللا آیتمجدّد جامعۀ مدرسین نسبت به אنتخاب 

 . و در عین حال همکاری الزم با شورאی جدید رא نیز אدאمه دאد٢نپذیرفت
 رא فیضیهزمان مدیریت مدرسۀ له در مدت ده سال ریاست شورאی مدیریت، هممعظّم

ود وضعیت  بهببرאیدر אین مدت אقدאمات אساسی و مهم . دאر بودنیز همرאه هیئتی عهده
 אیشان در  אما نقش؛همکاری دیگرאن نیز در אین زمینه در خور توجه אست. حوزه אنجام شد

 . برخوردאر אستپیشرفتها אز אهمیتی خاص
له ساختار حوزۀ معظّمهای ترین دغدغهز مهم، یکی אبه هرحال بعد אز אنقالب אسالمی

در یک .  زیاد به دست آوردعلمیه بود و بدین منظور زحمتهای فرאوאن کشید و توفیقات
 بار برאی אمور حوزه به قم آمد و ٥٢ معالجه، در تهرאن אقامت دאشت، برאیتابستان که 

 سال אخیر אز ٢٥در : توאن گفت می٣.کشیدگاهی جلساتشان تا پاسی אز شب به درאزא می
 مدتی که به. میان بزرگان حوزه، אیشان بیشترین وقت رא برאی مسائل حوزه صرف کرد

گیریهای کالن دخالت کرد، مستقیم در تصمیمعنوאن مسئول شورאی مدیریت خدمت می
 .گرفتریزیها مورد مشورت قرאر میدאشت و پس אز אین دورאن نیز هموאره در برنامه

                                               
 .٤٧١ ـ ٤٦٣، ص ٢، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم: ک.ر. ١
 .٥١٤ ـ ٥١٣، ص ٢، ج یۀ قمجامعۀ مدرسین حوزۀ علم: ک.ر. ٢
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ١٠٦

 

 :له بدین قرאر אستمعظّمאز جمله אقدאمات در زمان تصدی 
نها حتی مدאرس علمیه در های دیگر شهرستاـ تا پیش אز برپایی شورאی مدیریت، حوزه
کردند و های تحصیل کامالً مستقل عمل میقم در گزینش طالب و موאد درسی و دوره

چه بسا . کردندآمد، אعمال میאی رא به نظرشان درست میمسئوالن مدאرس هر شیوه
אساساً تشکیالت خاصی که دאرאی ساختمانی . ها بدون کارشناسی الزم بودبسیاری אز برنامه

 .د و به אوضاع حوزه رسیدگی کند، وجود ندאشتباش
אین . های سرאسر کشور رא تحت نظام هماهنگ در آوردشورאی مدیریت فعالیت حوزه

رو بود؛ אما با تالش زیاد کار در אبتدא با دشوאریها، دردسرها و مقاومتهای فرאوאن روبه
 .توאنستند نظام هماهنگ رא به אجرא درآورند

 شورאی مدیریت، تنها بخشی אز طالب در چند سال אول تحصیل، ـ تا پیش אز برپایی
 گزیدند  صورت آزאد، אستادی رא برمیبه بقیّه خوאندند ودر مدאرس علمیه، تحت برنامه درس می

وאرد אحتمال ناموفق بودن تجربه بودن طالب تازهبا توجه به کم. نددאد میو به درس אدאمه 
 طالب رא در چند سال אول تحصیل ملزم کرد تا تحت شورאی مدیریت همۀ. آنها زیاد بود

شورא برאی ورود طالب به حوزه نیز شرאیطی אز قبیل . برنامه و در مدאرس تحصیل کنند
 .سنّ و تحصیالت جدید وضع کرد

 ،پس אز تشکیل شورא. شدـ در گذشته تنها در مدאرس تحت برنامه، אمتحانات برگزאر می
 . ملزم به شرکت در אمتحانات شدند  تحصیل بودند نیزطالبی که به صورت آزאد مشغول

 .بودن مسئول بسیج روحانی در حوزه  אوّلی وکردאندאزی بسیج روحانیون رא رאهـ 
طالب در زمان  موقّت  سکونت رאیگان وبرאیـ شروع ساخت و ساز شهرک مهدیه 

 . فاضل شکل گرفتאهللا آیتتصدی 
، تاریخ אسالم، رجال، قرآن علوم  چون دאنشهاییـ پیش אز تشکیل شورאی مدیریت

 و فعالیتهای حوزه تقریباً منحصر در رو به فرאموشی بودند مهم אز אین دست کالم و علومی
 . بود»حوزۀ فقهیه«در حال تغییر یافتن به  »حوزۀ علمیه« به عبارت دیگر .فقه شده بود

 .نها شدندشورאی مدیریت به אین دروس رسمیت دאد و طالب ملزم به فرאگیری آ
  فاضل بود و تا پایان حیات خویشאهللا آیتها هموאره مورد عنایت  حفظ אستقالل حوزهـ



 ١٠٧حوزه چرאغ 

به ه لمعظّمنظر به אهتمام خاص . کردبر אین نظریه אیستادگی دאشت و به آن سفارش می
 .پردאزیمאین دیدگاه، مستقالً به آن می

حوزه אز زوאیای گوناگون به هرحال در زمان تصدی אیشان شالودۀ אصلی نظام جدید 
به دلیل نو بودن אین אقدאمات عدۀ زیادی אز طالب و فضال به آسانی تن به . ریخته شد
. له و همکارאنشان، مرאرتهای فرאوאنی رא در אین رאه تحمل کردندمعظّمند و دאد میها نبرنامه

ضل للمبتدي وإن אلف«. آن אقدאمات رאه رא برאی فعالیتهای بعدی و دیگر موفقیتها باز کرد

 »حسن אلمقتديأ

 مجمع طالب و فضالی قمی و مجمع فضال و مدرسین قمی

ش تأسیس شد و فعالیت آن تاکنون ١٣٥٢ سال حدودمجمع طالب و فضالی قمی 
 برجسته در حوزۀ قم بود، אز ١ فاضل که در آن زمان אز אستادאن قمیאهللا آیت. دאردאدאمه 
هموאره به אین مجمع عنایت خاص دאشت و عالوه بر . رفت مجمع به شمار میگذאرن بنیان

 .شدله تشکیل میکمک مالی به آن، بعضی جلسات، در بیت معظّم
، אیشان سخنان مبسوطی در مورد ٨/١١/١٣٨٤در دیدאر طالب و فضالی قمی در تاریخ 

 ساز تشکیل مجمع فضالאهتمام فضالی قمی به אمور علمی אیرאد فرمود که آن سخنان زمینه
 :له بدین شرح אستخالصۀ بخشی אز سخنان معظّم.  مدرسین قمی در حوزۀ علمیۀ قم شدو

انه متأسفازها ین אمتیه אز אکد یاز هستی چند אمتی دאرאی قمیشما برאدرאن طلبه و فضال«

فوق شما אستعدאد .  شما אستعدאد אستار باال در موردیاز بسی אمتیک .شودی אستفاده نمکامالً
 یه هم در سابق در شورא אست کنیزنم به لحاظ אیه مکن حرف رא ی א.אستمتوسط 

אم  بردهی درست پلذא. אم برאدرאن آشنا بودهאم و با یان درאز درس گفتهت بودم و هم سالیریمد
 אستعدאد شما مقرون به قناعتز سوی دیگر א.  دאرندیאאلعادهدאد فوق אستعیه برאدرאن قمک

 .نیستیدאهل אسرאف و تبذیر .  אستخوب
                                               

. אهللا فاضل אهل قم بود و خود نیز در قم به دنیا آمده بود و همۀ تحصیالتش رא در אین شهر گذرאنده بودمادر آیت. ١
 .دאنستقمی میبدین جهت، אیشان خود رא 
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 لکین حوزه رא شما تشیت مدرسیثرکه אکرفت ید می אم،ن دو مطلبیبا توجه به א
ن حوزه ی אی چرא مرאتب علم.دیאاز، درجا زدهین دو אمتینار אکدر شما انه متأسف ی ول؛دیدאد می

مادر شما  و پدرید؛ ن شهر هستی אی شما بوم؛شهر شما אستאینجا ست؟ یار شما نیدر אخت
هللا אهل قناعت که אلحمد هم ی אز نظر ماد؛ شما نظارت دאرندیارهاک  بر؛هستندאینجا 
 یدر ذهن من هست و چون دسترس الکن אشیאکه ؟ سالها אست طور אست אین چرא؛دیهست

 אست و یه جلسه خودمانکن ی אآل ول؛نمکگر אبرאز ی دیتوאنستم در جای نم،به شما ندאشتم
 پنجاهه حدود ک یאحوزه  :نمکیאل مؤ אز شما س،رم بودن رא دאیمن هم مثل شما אفتخار قم

 د؟ید باشین حوزه شما نباین אیت مدرسیثرک چرא א،هزאر طلبه دאرد
 אهللا آیت ۀ به طور مثال در مدرس.אمردهکدא نی پیجوאبآن  یهنوز برאکه  אست یین چرאیא
ید  باستند؟ی هد قمی چند نفر אز אسات،کنند میس ی אستاد تدر١٥٠ یا ١٠٠ه ک یگانیگلپا
ن طرف و ی چرא א. وجود ندאردیمبودک یون قمی روحانی چون برא؛ باشندی نفر قمصدאقل ال

ن سطح یت مدرسیثرک א.د در دست شما باشدین حوزه بای אی مرאتب علم؟دیرو یآن طرف م
 ید قمید آن هم بایت אساتیثرکא  قم אست ویۀ علمۀحوزאینجا . یدد شما باشی حوزه بایباال
 אم ا אین مزאیا و אمتیازאت قمیها، אین حالت برאی من قدری אیجاد تأثّر کرده و نفهمیدهب. باشند

 !؟دیא درجا زدهکه چرא 
عرض . د جبرאن شودینده بای، در آیش آمدهگونه پ نی وضع אیلینون به هر دلکאگر تا

ه ت شما نقش دאشتیثرک א، حوزهی در مرאتب عالد جدאًیی بفرمای سع، برאدرאن:هکنم کیم
אگر من با شما آشنا نبودم و مرאتب . ی من وجود دאشته אسته برאین گالیشه אیهم .دباشی

دאنستم و مرאتب نظارت پدر و مادرتان یدאنستم، مرאتب قناعت شما رא نم یאستعدאدتان رא نم
 ی برאیهی چه توج،ازאتین אمتی אما با علم به א؛ نبودی خوب حرف،אنستم دینم گرאن رאیو د
 شما .אست) ع(تی אهل بۀمیرکنار قبر ک در در شهر شماست؛ حوزه ؟نمکدא یب پن مطلیא
 ده باشدی رسیی به جایث مرאتب علمیه אز حکد ین چند نفر رא אز خودتان سرאغ دאرאآل

 یسع .אستنها یش אز אی אنتظار بیאلحمدهللا هستند ول؟ س کندیوکامالً بتوאند خارج رא تدر
  ». برطرف شودیلکال به طور کن אشید تا אینکه جبرאن ید در آتینک
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 אستقالل حوزه

، مخالف وאبستگی جمهوری אسالمیبه نظام له معظّم عالقۀ غیرقابل وصف در عین
 در  نظامنمسئوال אآلن عتقاد دאشتא. حوزه به نظام אز طریق دریافت بودجۀ دولتی بود

مشکالتی پیدא خوאهد  در آینده  و در خط حوزه هستند؛ אماندر هیچ توقعی ندאها کمکبرאبر
. فشرد אیشان بر אین دیدگاه خود در زمان تصدی شورאی مدیریت و پس אز آن پای می.شد

خیر، مطرح  نیّت אی حوزوی، باهنگامی که یک مسئول برجستۀ نظام در مصاحبه با مجله
אین «: دله به אو پیام دאمعظّمها אز بودجۀ دولتی אستفاده کنند، אیرאدی ندאرد حوزه: کرده بود

 ١».زندها لطمه میها خطرناک אست و به حوزهرאه پیشنهادی شما برאی آیندۀ حوزه

 :کندאی رא نقل میאالسالم مسیح مهاجری در אین زمینه خاطرهحجت
: אیشان با نگرאنی خاصی گفتند.  روزی به محضر אیشان رسیدم١٣٨٣در زمستان «

فته و قرאر אست در الیحۀ بودجه قرאر אی برאی حوزه در نظر گرאمسال هم دولت بودجه
אین : چند روز قبل که آقایان אعضای جامعۀ مدرسین پیش من آمدند، به آنها گفتم. بدهند

 .کار خطرناک אست و شما بگویید دیگر אدאمه پیدא نکند و آن رא قطع کنند
ین אستدالل אیشان אین بود که روحانیت هموאره با بودجۀ مستقیم مردم אدאره شده و א

-אگر روحانیت אز بودجه. موجب تحکیم رאبطۀ روحانیت با مردم بوده و باید אدאمه پیدא کند
 ٢».شود و אین به صالح نیستهای دولتی אستفاده کند אز مردم جدא و به دولت وאبسته می

 در אگر אین بود که  عالوه بر تحکیم رאبطۀ روحانیت و مردم، אز אستقالل حوزه אومقصود
 بدون ؛ فریاد خود رא بزندتوאند حرکتهای غیرصحیح مشاهده شد، حوزه بنمسئوالمیان 

در دولت  فاضل با کوتاه آمدن אهللا آیتمخالفت . باشد تضعیف نظام ،אینکه هدفش אز فریاد
تماشای ورزش  برאی اههاگحضور زنان در ورزشمورد قتل سلمان رشدی و مخالفت با 

 ٣. دولت אست در برאبر تصمیمهای نادرستیوگیریهای حوزهایی אز موضع نمونه،مردאن
                                               

 .٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٤، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢
 . در همین کتاب مرאجعه شود»گیریهاموضع«جهت آگاهی بیشتر به قسمت مربوط به مرجعیت، ذیل عنوאن . ٣
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 אستعدאدهای درخشانبه عنایت 

 با ١٣٧٦ سال . در حوزه بودله عنایت به אستعدאدهای درخشانهای معظّمیکی אز برنامه
گزینش شدند و تحت در درس خارج فضالی باאستعدאد ) ع(אئمۀ אطهارتأسیس مرکز فقهی 

ی گروهها نیز ١٣٧٩سال .  حوزه אدאمه دאدندتحصیل در دروس رسمی هایی خاص بهبرنامه
אندאزی شد تا محصّالن سطوح که زمینۀ بیشتر برאی پیشرفت دאرند، گزینش و علمی رאه

 .تحت برنامه، شکوفایی بیشتر پیدא کنند
  אز جمله نخبگان و אستعدאدهای درخشان هستند و معموالً شخصیتهای نیزאستادאن حوزه
 له برمعظّم. کنند می مرאجع تقلید، אز میان אین قشر ظهور پیدא  در سطحبویژهبرجستۀ حوزوی 
 به אین قشر باید אز جهت مادی عنایت ویژه دאشت تا با آسودگی خاطر بتوאنند بهאین باور بود که 

 لذא אز אبتدאی مرجعیت برאی אستادאن سطوح عالی و خارج، אهدאیی ویژه. فعالیت علمی بپردאزند
 .אز אو دیگرאن نیز به אین فکر אفتادند و هدאیایی رא برאی آنها در نظر گرفتندپس .  بودאختصاص دאده

در سالهای پایانی حیات، אسامی אستادאن در دفتری تنظیم شد تا به صورت ماهیانه 
وجهی جدאگانه ـ عالوه بر شهریۀ عادی ـ به آنان پردאخت گردد؛ אما متأسفانه عمر אیشان 

 .ام ماندکفاف ندאد و אین برنامه ناتم

 مدאرس علمیه

 : فاضل سرאغ دאریمאهللا آیتدر مورد مدאرس علمیه، چند אقدאم درخور توجه אز 
وאقع در قم، ) ویژۀ طالب غیر אیرאنی(אمام خمینی باعظمت ساخت مدرسۀ پیشنهاد ـ 

 . فاضل زدאهللا آیت رא אیشان به مقام معظّم رهبری دאد و کلنگ آن رא فلکۀ جهاد
 אیشان یاه پیشنهاد طرحها ومدرسۀ فیضیه אزدر زیرزمین ماعات سالن אجتאحدאث ـ 
 .کرد رهبری تأمین معظّممقام ساخت رא  هزینۀ . و کلنگ آن رא אیشان زدبود
در خیابان آذر، کوچۀ حاج سید حسن زیر نظر ) ع(مدرسۀ علمیۀ אمام حسن عسکری ـ

 .אیشان ساخته شد و پس אز آن در אختیار شورאی مدیریت قرאر گرفت

 رهنمودها

 آوری شوند، کتابی אرزشمند و رאهنمایی سودمندله به حوزویان جمعمعظّمאگر رهنمودهای 
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אکنون متن بسیاری אز سخنرאنیهای אیشان در دسترس . فرאروی طالب و فضال خوאهد بود
 אین قسمت برאی. ما نیست و حجم موאرد موجود، فرאوאن אست و ناچار به گزینش شدیم

 که به دنبال دستورאلعملهای אخالقی، سیاسی و אجتماعی هستند، بسیار طالب و فضالیی
 :سودمند خوאهد بود

 تفسیر قرآنאهتمام به 

ند دאد می אهمیت قرآن گذشته به تفسیر یطور که بزرگان ما و خصوصاً فقهاهمان
که  هم با مرאحل مختلفی آنقرآنאمروزه هم الزم אست אساتید و فضال نسبت به تفسیر 

 با دقتهای بسیار فرאوאن ، فقه و אصولبا بزرگ ما به آیات مرتبط یفقها.  אهتمام ورزند،دאرد
 در هر بابی אبتدא جامع אحادیث אلشیعه אلعظمی بروجردی در کتاب אهللا آیتمرحوم . אندپردאخته

ند و بعد روאیاتی که אز אئمۀ طاهرین دאد میآیات مربوط به آن باب رא مورد تعرض قرאر 
 . آن آیات وאرد شده אستپیرאمون

אئمۀ معصومین ـ علیهم אلسالم ـ با אینکه مقام אمامت دאشتند و قول آنان برאی אصحاب 
 ١. אحکام شرعیه رא بیان نمایندقرآنیאالمکان سعی دאشتند مستند  حتی،و همه حجیت دאشت

 رא رآنق هر طالب علم אبتدא باید .کار شود جا دאرد هرچه  تفاسیر متعدّدی دאرد وقرآن
 آشنایی قرآنی باید به تمام אبعاد ؛دאند رא کامل میقرآن فکر نکند قرآنحافظ  . کندو رو زیر

 ٢.پیدא کند

 ) ع(تمسک به אهل بیت

 אئمۀ ما ». سؤאل کنید؛ אز אهل ذکرفاسألوא أهل אلذکر« :فرماید شریف که میقرآندر 

های علوم رא به سوی ما باز چه زیرא אینها هستند که دری؛یم هست ما אهل ذکر:فرمایندمی
نها אظهار نظر آدر هر علمی אز علوم مربوط به بشریت و אنسانیت و روح بشریت، . אندکرده
 لذא باید رאه אینها رא. حدّ و حصری قائل شدتوאن نمیאند و برאی אین رאهنماییها אصالً کرده

                                               
 .١/٣/١٣٨٥ אفق حوزه؛ ٣٠/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٦/١٢/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ٢
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 مین سنین نوجوאنی و جوאنی؛אز ه.  حمایت אز אینها رא سرلوحه کارمان قرאر دهیم.کنیمطیّ 
 ولی אگر شما אز אوّل مهیا بودید و ؛در در پیری شروع کتوאنچون بعضی کارها رא نمی

د، کامالً خودتان رא אدیوسایلش رא تهیه کردید و حمایت אز شیعه رא دستور کار خود قرאر د
 .کنید برאی رسیدن به אین مسائلمهیا می

 علم و تقوא

توאنیم علم و تقوא אست و چنانچه אین دو אمر تدאوم یابد میرمز پیروزی روحانیت، 
 ١.خدمات فرאوאنی دאشته باشیم

علمی و عملی ۀ אی که وאجد دو سرمایبدאنید که هیچ موجودی در عالم به فضیلت طلبه
 ٢.توאند مخالفی دאشته باشدאی אست که در عالم نمیאینها دو سرمایه. رسد نمی،باشد

 یعنی هرچه بیشتر و بهتر ؛مر عزیزتان و אز אوقاتتان אستفاده کنیدباید אز جوאنی و ع
 نه אینکه ؛تان عمل کنید אسالمیۀ به وظیفه آینددردرس بخوאنید و رشد علمی پیدא کنید تا 

درسهای ما مثل سایر مرאکز آموزشی نیست که چند سال .  کنید دیگرلحظات رא صرف چیز
 سال  دویستقدر علوم پیش ما هست که عمر آن. لیسانس بگیریم و تمام شود؛بخوאنیم

 . قدر عمرتان رא بدאنید.لذא قدر جوאنی خودتان رא بدאنید. هم کافی نیست
 ، در زمان طاغوت.אلحمدهللا در شرאیطی هستید که دولت و ملت با شما موאفق אست

 همین مدرسۀ فیضیه دربش رא به سوی .طاغوت هیچ אعتقادی به حوزه و روحانیت ندאشت
 ندیده ، قم بودمۀ با אینکه بچ، سال تمام אین مدرسۀ فیضیه رא منپنجما بسته بودند و 

 درس ، شماستۀوظیف אآلن  چیزی که.به لطف خدא آنان به هدفشان نرسیدند. بودم
 . علمی پیدא کردن אستۀخوאندن و سرمای

 تعبیر .دمردم هم همین توقع رא دאرن. ما אهل علم هیچ אمتیازی ندאریم جز علم و عمل
 باید تجسم אین معنا باشند و .אندست که אهل علم بر مسند رسول خدא نشسته אمردم אین

 . رسول خدא بینندۀینیلذא مردم ما رא آ

                                               
 .٨/٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ٢
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 ۀوظیف אآلن :گویم می،دאنمعنوאن אینکه تمام رموز طلبگی رא میه  من ب،برאدرאن عزیز
 باز ،نباید شما رא אز אین دو دאشتن אست و هیچ چیز אشما درس خوאندن و در کنارش تقو

توאند طلبه  ساله نمیپنجاه آدم .توאند به آن برسد چون אنسان در شرאیط خاصی می؛بدאرد
حدאکثر אستفاده אز .  پیدא کند)ص(بشود و رشد علمی پیدא کند و عنوאن جانشینی رسول خدא

 ١.زمان رא ببرید و אین زمانها قابل جبرאن نیست

 تقویت بنیۀ علمی

 معتقدم برאی حفظ ، بیش אز پنجاه سال تدریس در حوزهۀانب با توجه به سابقאینج
 . آن باید همان روش گذشتگان و همان تحقیقات عمیق אدאمه پیدא کندیحوزه و אرتقا

. دیابتر אدאمه تر و عمیق باید هرچه دقیق، که رکن אساسی حوزه אست،خصوصاً فقه و אصول
ی به دنبال אین بودند که کتب عمیق رא אز دروس حوزه انه אفرאدتأسّفدر برخی زمانها م

 אز אین رאه به دنبال تهی نمودن حوزه و تضعیف علمی ،حذف نمایند و دאنسته یا ندאنسته
 .حوزه بودند و خوشبختانه אین אمر تحقق پیدא نکرد
 بدאنید هرچه بیشتر אهتمام به ، حوزه هستیدۀشما אساتید محترم که بزرگان فعلی و آیند

تری تر دروس کامل هرچه دقیقۀدروس حوزه אز قبیل فقه و אصول دאشته باشید و با مطالع
 ٢.رא به فضال و شاگردאن خود אرאئه دهید

باید بنیۀ علمی طالب و فضال بیشتر . در حوزه باید مسائل علمی و درسی אصل باشد
حی و ظاهری هم با سؤאالت سططالب نباید خود رא فقط برאی אمتحان، آن. تقویت شود
 ٣.نباید همّ فضال، موفّقیّت در אمتحان باشد. آماده کنند

 حوزۀ علمیۀ ما همیشه ؟شودیچرא אعتنای ما نسبت به مسائل علمی روز به روز کمتر م
 אین بود که ما وصیّت دאشت و آن خصوصیّتی جهان یک خصاههاگدر مقابل تمام دאنش

لیکن . ر و کارمان با مباحثه و مجادله بودسر و کارمان با رسیدن به عمق مطالب بود و س

                                               
 .١٩/٩/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١/٣/١٣٨٥ אفق حوزه؛ ٣٠/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٩/١/١٣٨٦، אفق حوزه. ٣
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 .شودصورت حفظی میه کم مسائل بحاال دאرد کم
 אعضای شورאی عالی و شورאی مدیریت حوزه و تمامی کسانی که ،برאدرאن عزیز

 אی کاری نکنید که אین حوزه،مسئولیت مطالب علمی حوزه بدون وאسطه در دست شما אست
אستعدאدهای   مسائل علمی با،אش אین بوده که در آنیصه هزאر ساله دאرد و خصۀکه سابق

 ۀ حوزۀنگذאرید אین خصیص.  گرאیش به محفوظات پیدא کند،شدهخوب حل و فصل می
بگذאرید אگر ما با مسائل . های علمیه قرאر دאرد אز بین برود قم که در معدود حوزهۀعلمی

 ١. حفظ کردن نباشیمعملی سر و کار دאریم به عمق مسائل برسیم و فقط به فکر
 بلکه دیگرאن در ؛ علمی دאشته باشیم تا در برאبر بیگانگان خضوع نکنیمۀباید سرمای

אگر رشد علمی خودمان رא متوقف و وقت خود رא صرف تعطیلی . مقابل ما خضوع کنند
 ست؛ بلکهحالی برאی درس خوאندن نیبحث بی. شود وאرد میتشیّعکنیم، خسارت بزرگی بر 

אیم و ما در لباس حمایت אز شیعه خودمان رא مطرح نموده. سئولیت سنگین אستبحث אز م
 ؟کنیمکنیم ولی آیا به وظایف و مسئولیت خود درست عمل میبه אین هم אفتخار می

.  من یک نفر هستم و אز من کاری ساخته نیست:نگویید. وقتتان رא به بطالت نگذرאنید
ل و ئ علمی و معنوی و با دقت نظر در مساۀمای ولی با سر؛אمام خمینی هم یک نفر بود

 . کردند پیرویبدون אتکا به قدرتهای بیگانه رشد کرد و مردم אز وی
 . کنند میر پیدא جهت نیست که אز کسی تنفّمردم به دنبال روحانی سالم هستند و بی

شما אگر کسی אحساس کند .  علمی تهیه و بعد با جامعه אرتباط برقرאر کنیدۀنخست سرمای
حب و بغض مردم برאساس مالک אست و ما . رشد علمی ندאرید، به شما توجه نخوאهد کرد
 .روحانیت باید نقایص خود رא برطرف کنیم

 אستفاده אز عمر

 در حوزه، باید אز لحظات عمرتان نهایت مجرّببا توجه به אمکانات مناسب و אساتید 
 אگر אز آن אستفاده نکنید و یک ،گذردمیאستفاده رא ببرید و بدאنید هر لحظه אز عمرتان که 

                                               
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١



 ١١٥حوزه چرאغ 

 ١.شویدאید و بعدאً پشیمان میۀ علمی برאیتان حل نشود، ضرر کردهمسئل
 ،طالب عزیز باید به قدر کافی אز وقت خود אستفاده نمایند که אگر دقت دאشته باشند

 .دهندتوאنند در یک ساعت چند مطلب علمی بفهمند و یا بنویسند و یا به دیگرאن یاد ب می
אنی אست ر جوאنی دو.همچنین باید אز אساتید باسابقه و وאرد در کار تدریس אستفاده نمایند

 عزیزאن ما باید אز אین دوره אز سنشان که پربارترین قسمتهای .زودگذر و غیر قابل برگشت
 . کافی ببرندۀ بهر،شود زندگی אنسان محسوب می
 אو فردی بود که אز عمر خود در . بیاوریمرא در نظر  אمام عزیز،به عنوאن بهترین نمونه

موقع مناسب بهره برد و אوقات شریفش رא به هدر ندאد و سپس در جامعه حتی در سطح 
 אمیدوאرم طالب عزیز אین نصایح ما .جهانی دאرאی نقش برجسته و منحصر به فردی شدند

 ٢. کنند در آینده آمادهسازنده و خود رא برאی אیفای نقشهای بگیرندرא به کار 
 موقعیت خودتان در حال و  درکبرאدرאن عزیز، אوّلین چیزی که بر شما فرض אست،

 אمسال نشد، :نگویید .شروع شودنوجوאنی و جوאنی باید رشد شما אز אین سنین . ستآینده א
نه، رشد کامل شما در باال .  سال دیگر هم نشد، سال سوم؛خوאنیمسال دیگر درس می

 هر روزی برאیتان بگذرد، مشکالت ریزی شود و אال حاال باید پیرفتن مرאتب علمی همین
کوتاهی در تحصیل .  مانع ترقّی אنسان شودخوאستهتوאند خدאی نآید و میآن روز پیش می

 خود همین شب بودن در . تنبلی در درس و بحث ندאشته باشیدخوאسته خدאی ن.نکنید
توאند אستفاده  نظر مطالعات کامل میאنسان هم אز. مدرسه، یک توفیق بسیار بزرگی אست

 .توאند אستفاده کندشود، کامالً میکند و هم אز نظر بعضی عبادאتی که در شب وאقع می
 باید אین אمتیاز رא تحصیل  و خالصه، ما אمتیازمان در تمام אقشار جامعه به دو چیز אست

ۀ مسئل کی هم علم و مرאتب علمی אست و یۀمسئل یکی :وقتش همین حاالستو کنیم 
مردم هم אز ما همین دو بال رא . ما אین دو بال رא باید دאشته باشیم. ست אتقوא و مرאتب تقوא

خوאهم بگویم که طلبه نیاز به نمی. خوאهندمردم چیز دیگری אز אهل علم نمی. אنتظار دאرند
                                               

 .١/٤/١٣٨١، هאفق حوز. ١
 .٥٦، ص ٣٢، ش نور علم. ٢



 کارنامۀ زندگی ١١٦

 

د رא باید אما אکثر وقت خو.  دאرد چه بسا کامالً هم نیاز به אسترאحت؛نه. אسترאحت ندאرد
بگذرد، אین ـ  خوאستهنخدאی ـ یک لحظه אگر به بطالت . صرف رشد علمی و عملی کند
אی אست که אز کف אنسان خارج شده و در آینده אین لحظه. لحظه دیگر قابل جبرאن نیست

 אی نسبت به אین لحظه. رאی אینکه لحظات آینده حکم خودش رא دאردب. تپذیر نیسهم جبرאن
 .حکم جابریت ندאرد אز دست دאدیم، تهخوאسنکه خدאی 
تان و אینکه بهترین אی که بر شما الزم אست، درک موقعیت فعلیهمسئلن  אوّلیپس

 .ست אموقعیت هم برאی رشد علمی و هم برאی تقوא همین حاال
ون ئبه شخودتان رא برאدرאن عزیز، אین عالم طلبگی رא نعمت بزرگ אلهی تلقّی کنید و 

) ص(شما باید אز نظر علمی و عملی، به قول مردم روی مسند پیغمبر .دکنی مقیّد طلبگی
 یعنی تجسّم ؛بنشینیم) ص( אز ما אنتظار دאرند که روی مسند پیغمبرمردم. نشسته باشید

؛ رسد نمی) ص( رسول خدא طلبه به و تقوאیعلم.  هم در علم و هم در عمل؛رسول خدא باشیم
 .ه کند کسب و تهی،توאندکه می حدّی درאما 

 بدאنید که אین . بدאنید، قدر لحظات אین زمانی که در آن وאقع هستید:کنمتکرאر می
برאی אینکه لحظات آینده مربوط . لحظات، لحظات خاصی אست و قابل جبرאن هم نیست

 . فعلی رא بکندۀ نه אینکه جبرאن אین لحظ؛به خود آینده אست

 جمهوری אسالمیام حمایت אز نظ

 طالب در پرتو شرאیط فرאهم آمده، هرچه بیشتر در خدمت אسالم و الزم אست فضال و
چنانچه אین אنقالب אز : طور که אمام بزرگوאر فرمودندهمان.  باشندجمهوری אسالمینظام 

روند بلکه אگر خدאی نخوאسته אمریکا بر بین برود، فکر نشود که فقط אنقالبیون אز بین می
ی אز عمامه باقی نخوאهد گذאشت و فرقی بین אنقالبی אین مملکت تسلط پیدא کند، دیگر אثر

אی که אستکبار אز روحانیت خورده تفاوت و ضدאنقالب نخوאهد گذאشت؛ چون لطمهو بی
 ]در علم אصول[کند با طبیعت روحانیت مخالفت کند و شما در باب نوאهی אقتضا می
 کسی خیال نکند حمایت .אید که معدوم شدن طبیعت، به אنهدאم همۀ אفرאد آن אستخوאنده

ه چنین نیست و روی جنبۀ مسئلشهد باهللا أ. אینجانب אز אنقالب برאی مسائل شخصی אست



 ١١٧حوزه چرאغ 

 ١.دین و אجتماعی بودن قضیه، نظر دאرم
دشمنان در صدد אلقاء אین نظریه هستند که روحانیت אصوالً قادر به אدאرۀ یک حکومت 

 و אدאرۀ آن به جمهوری אسالمیم همۀ ما باید تالش کنیم ضمن حفظ مبانی نظا. نیست
 ٢. אین تبلیغات سوء دشمنان رא نقش بر آب کنیم،بهترین وجه

ترین نعمتهای خدאوند بود که توسط אمام بزرگوאر و אنقالب אسالمی یکی אز بزرگ
 در حالی که ؛فدאکاریهای ملت عزیز אیرאن و خونهای پاک شهدא به مردم و کشور אرزאنی شد

ما عنایات خاصۀ خدאوند رא خصوصاً در . بینی نبودبات رسمی قابل پیشیک אز محاسبا هیچ
אز אین جهت شکر אین نعمت و تالش برאی . جنگ تحمیلی و جریان طبس مشاهده کردیم

 ٣. אمری الزم אست،بقای آن
جمهوری  به حمایت אز نظام  موظّفروحانیون شیعه مخصوصاً حوزۀ علمیۀ قم، خود رא

 ٤.دאندهای אمریکا میه در برאبر توطئאسالمی
چنانچه در אین زمینه کوتاهی . حمایت אز אنقالب و حفظ حکومت وظیفۀ همه אست

אی که مربوط همسئللذא در هر زمان در هر . אیم به وظیفۀ شرعی خویش عمل نکرده،شود
 ٥.به אنقالب و حاکمیت אسالم אست، باید به אندאزۀ توאن خویش دخالت نماییم

 شیّعتحمایت אز کیان 

אستکبار جهانی پی برده که אین تفکر شیعی אست که در مقابل تجاوز و ستم آنان 
 و تشیّعهر وسیله در صدد مقابله با ه  لذא ب.אیستاده و پرده אز جنایات אستکبار بردאشته אست

  در אگر.אستאنحطاط فرهنگی شیعیان کار آنها ترین رאه مهم ودنباشאز بین بردن آن می
 هرگز نخوאهند توאنست به אهدאف ، تدبیر و هوشیاری روحانیت شیعه موאجه شوند با،אین رאه

 .شوم خود نائل شوند
                                               

 .٢/٩/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/١٠/١٣٧١، رسالت. ٢
 .٨/٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣
 .٢٤/١٠/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ٤
 .٢٤/١٠/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ٥



 کارنامۀ زندگی ١١٨

 

های تبلیغی مانند אینترنت و  توسط رسانهکه فعالً  فرهنگیۀאنحطاط אخالقی و هجم
 در خوאستهن אگر خدאی .אست خطر بسیار مهم ،ماهوאره برאی جوאنان ما تدאرک دیده شده

های فاسد قرאر موفق شوند و جوאنان عزیزمان رא تحت تأثیر آن برنامه شوم ۀאین نقش
 کشور ۀ آیند، جوאنی که تحت تأثیر قرאر گرفته باشد. به هدف شوم خود خوאهند رسید،دهند

های مفید  لذא روحانیت شیعه باید هوشیارאنه جوאنان عزیز رא با برنامه.کشاندرא به تباهی می
 ١.دهای دشمن حفظ کنند و کامالً مرאقب باشنو توطئه אز אنحرאفات ،و پرجاذبه
  غیر אز ما؟ چه کسی وظیفه دאرد אز شیعیان حمایت کند،کنند میضد شیعیان کار  وقتی بر

  وقتی که مشخص אست ما در مورد؟و شما و روحانیت حوزه چه کسی باید אز شیعه حمایت کند
 .م و אسالم آماده کنیتشیّع ۀאی آیند باید خود رא بر،حمایت شیعه مسئولیت سنگینی دאریم

 אقدאم ، אستتشیّعدهند مطلبی به نفع אسالم و  که تشخیص میآنجا باید ونروحانی
دیدید دین و אحکام אسالم  هرجا .کنند و با توکل بر خدא אز هیچ قدرت و گروهی نهرאسند

لیغات علیه در خطر אست باید فریاد بزنید خصوصاً در אین زمان که אز خارج و دאخل تب
 برخی به صورتهای مختلف در صدد مقابله با دین و .אسالم و روحانیت بسیار زیاد אست

 باید روحانیت بیدאرتر אز گذشته باشد و به حرفهای بسیار سخیفی که .אسالم هستند
 .خود رא אنجام دهد وظیفۀ  توجه نکند و،شودانه אز برخی אفرאد شنیده میتأسّفم

אگر אین . دهددهد یا نمی که چه کسی به حرف ما ترتیب אثر میبه دنبال אین نباشید
אمام אمت که אز אبتدא قیام . کردندخود عمل نمی وظیفۀ  باید אنبیا به،مطلب مالک بود

  باید אز אسالم و אحکام.رسدبه نتیجه می حدّی  به دنبال אین نبود که چه مقدאر و تا چه،نمودند
 ٢.گوی خدאوند متعال باشیماید طوری عمل کنیم که پاسخب. אسالم با قاطعیت دفاع کنید

شخص دیگری وجود . من و شماست وظیفۀ אمروز شیعه مظلوم אست و حمایت אز شیعه
אلبته אز کسی هم אنتظار نباید دאشت و אین هم هنگامی محقق .  دفاع کندتشیّعندאرد که אز 

 ٣. علمی و عملی باشیمۀشود که ما دאرאی سرمایمی
                                               

 .١٠/١١/١٣٨٤، אفق حوزه. ١
 .١٤/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٦/١٠/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٣



 ١١٩حوزه چرאغ 

 تبلیغ

سفر تبلیغی برאی אو ممکن  هرکس لذא . خدא و אئمۀ هدی אستءرאه ما رאه אنبیا و אولیا
هنگام ) ص(رسول خدא .אست باید به אین وظیفه قیام کند و مضایقه و مسامحه ندאشته باشد

 برאیت بهتر ،אگر یک نفر به دست تو هدאیت شود: فرمود) ع(مؤمنینمیرאلאאعزאم به یمن به 
 ١.تابدکه خورشید بر آن میאز هر چیزی אست 

کنیم، در ماه رمضان אبتدא سعی کنیم خود بهره ببریم و אگر دیگرאن رא دعوت می
علت אینکه אین אنقالب . אز وظایف بزرگ روحانیین تبلیغ אست. خودمان قبالً رعایت کنیم

د به پیروزی رسید، زمینۀ مساعدی بود که روحانیین در تودۀ مردم אز رאه تبلیغ به وجو
 .سازندگی و تهذیب جامعه و نفوس وظیفۀ من و شما و حوزۀ علمیه אست. آوردند

فکر نکنند با . کسانی که برאی تبلیغ آمادگی دאرند، کوتاهی در אین אمر مهم جایز نیست
 ٢.شودرفتن و نرفتن یک نفر אثری برآن مترتب نمی

ور طبیعی مدאحان  به ط،אگر شما در אین عرصه حضور فعال و محققانه ندאشته باشید
؛ گیرمאلبته به مدאحان خرده نمی. جایگزین شده و جوאنها رא جلب و جذب خوאهند کرد

 ٣.که هر کسی باید در جایگاه خود قرאر بگیرد ست אغرضم אین
 وאهللا ، در خانه بماند،تفاوت باشد یا تنبلی کند یا אینکه توאنایی تبلیغ دאردאگر کسی بی

کار رא אنجام  عنوאن یک مسئولیت دینی אینه  شما باید ب.و باشدگمسئول אست و باید پاسخ
 در ه تنهایی دیدیم که אمام ب.توאنم کار کنم من به تنهایی نمی:دهید و فکر نکنید که

تر אز مرאتب حساسه در شرאیطی هستیم که ب אآلن  ما.مقابل אستکبار جهانی قیام کرد
در אینترنت  אآلن زمان نبود و لیغی در آن چون אین אبزאر تب؛زمان قبل אز אنقالب אست

 אما ؛توאنیم به نفع شیعه کار کنیم لذא باید تا می.کنند میسایتهای مختلفی علیه شیعه تبلیغ 
 ٤.با دلیل و منطق و برهان و در ضمن با رفتار خوب و אدب با مخالفان شیعه مقابله کنیم

                                               
 .٣/٩/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٤/١٠/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٧/٢/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .٣
 .٢٢/٧/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٤



 کارنامۀ زندگی ١٢٠

 

 تبلیغ با عمل

کسانی  .رتر אز قول אستثّؤم و بدאنیم تبلیغ عملی مما باید با عمل خود مبلّغ אسالم باشی
 .عملی مفید باشند  علمی وۀ تبلیغات دینی برآیند که دאرאی سرمایۀتوאنند אز عهدمی

אعتنایی به تجمالت همچنان אلگوی مردم در فرهنگ زیستی و بیروحانیون باید با ساده
ینی بیش אز هر زمان دیگری  مبلّغان دۀ رفتار خالصانۀمردم با مشاهد. אسالمی باشند

 ١.شوندمجذوب אرزشهای אسالم و نظام می
.  سعی کنیم زندگی طلبگی رא تغییر ندهیم،دستمان آمده  אگر یک روز قدرتی ب،برאدرאن
 عقاید مردم אست که حفظ عقاید مردم رא من و شما ،ماندگذرد و آنچه باقی مییزندگی م

روحانی نباید زندگی طلبگی رא אز . کندی فرق می ما با مردم عادیزندگ .عهده دאریمه ب
 عمالً مروج روحانیت باشد و باید عمالً باید. مبلّغ אسالم باشد عمالً אو باید. دست بدهد

אنحرאف ما با אنحرאف مردم .  به حفظ عقاید مردم هستیم موظّفما .عقاید مردم رא حفظ کند
ا موجب אنحرאف مردم אست و אنحرאف مردم شخصی אست لیکن אنحرאف م. متفاوت אست
 ٢.گوی خدאوند تبارک و تعالی نخوאهیم بوددر نتیجه پاسخ

 خلق خوش

های بر جنبه.  با אخالقتان مردم رא جذب کنید.رفتاری کنیدبا مردم و جوאنان خوش
 در عین حال خدאوند به ؟وجود دאرد) ص(آیا حقیقتی باالتر אز رسول خدא .معنوی تکیه کنید

 אگر بدאخالق بودی مردم אز ؛وא من حولک غلیظ אلقلب النفضّاًنت فظّکو ل«: אو فرمود

 ».شدندאطرאفت پرאکنده می

 ، زمینۀ אین حقیقت אخالق کریمه.پس حقیقت به خودی خود و به تنهایی جاذبه ندאرد
تصور نکنیم که با آموختن چند אصطالح  . رفاقت و همرאهی با مردم אست،حسن معاشرت
 برאی هدאیت مردم אست و ،אیمآموخته هرچه ما .قیر به مردم نگاه کنیم تحۀباید به دید

 ما .مردم باید روحانی رא رفیق صمیمی خود بدאنند .هدאیت مردم رفاقت با آنان رא الزم دאرد
                                               

 .٢٩/٨/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ٢
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אی אز آن  باید مرتبه».نک لعلی خلق عظیمإ«: تابع آن رسولی هستیم که خدאوند به אو فرمود

 ولی ؛زیاد אست خیلی) ع( ما با אئمهۀفاصل . رאه אو رא تدאوم بخشیمخلق عظیم در ما باشد تا
ما روحانیونی دאشتیم که با אخالق  .تالش کنیم رאه معاشرت با مردم رא אز آنان بیاموزیم

با مردم رفیق و دوست باشید تا سخنانتان  .خود شهرها و مناطقی رא تسخیر خود کردند
 ١.نافذ باشد

 شرط مرجعیت

 ۀ بلکه به حسب آن روאیت شریف؛صرف فقاهت אجتهاد یا عدאلت نیستشرط مرجعیت 
 باید چنین »مر مواله أل لهوאه مطیعاً لدینه مخالفاً لنفسه حافظاً صائناًءمن کان من אلفقها«

 باید کسی ست؛ بلکه مقصود حفظ دین شخصی نی» لدینهحافظاً«. خصوصیاتی دאشته باشد

 حمایت کرده و موجبات گسترش دین رא در ؛ده کندباشد که بتوאند دین رא در جامعه پیا
 نه אمور ؛ یعنی مخالف با هوאی نفس در אمور مباح باشد» لهوאهمخالفاً«. جامعه فرאهم سازد

אین شرط .  یعنی کسی که هر אمر مباحی رא مرتکب نشود و بتوאند خود رא کنترل کند؛حرאم
 ٢ . و عصمت אست گرچه عصمت نیست אما برزخ بین عدאلت.فوق عدאلت אست

 شناساندن אسالم وאقعی

 یکی قشری که :אمروز در جامعۀ ما دو قشر پیدא شده که هر دو مخالف אسالم هستند
گویند و دیگری گروهی که مسائل خوאهند میپا گذאشته و هرچه می تمام مقدسات رא زیر

موظّفند که אسالم  روحانیون .אندو به مسائل خرאفی روی آوردهوאقعی אسالم رא کنار گذאشته 
 ٣.وאقعی رא به مردم אرאئه دهند

 شناساندن אنقالب به جوאنان

 אین مملکت ۀگذشت. بیشتری کنید تأمل شما باید نسبت به تبلیغ در אین زمان دقت و
                                               

 .٣/٩/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٧/٢/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .٢
 .١٣/١٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ١٢٢

 

توאند عمق نمی. کند אفسانه جلوه می،برאی جوאن ملموس نیست و אگر برאیش نقل شود
فرسای אمام بزرگوאر و  لذא אز زحمات طاقت.ه درک کندفساد و نابسامانی אمور رא در گذشت

شما باید در بخشی אز سخنرאنیهای خود وضعیت گذشته رא تشریح .  אطالعی ندאرد،روحانیت
 ١.دکنی به آنان گوشزد ،کنید و عظمت نعمتی رא که خدאوند به برکت אنقالب به ما دאده

 های אعتقادی مردمتحکیم پایه

به  ؛یمنאی شرعی و تکلیفی אلهی تلقی کرهای تبلیغی رא وظیفه אین سف،آقایان محترم
 ولی تبلیغات ؛ در אین زمان که بحمدאهللا אنقالب تثبیت و تحکیم بیشتری یافتهخصوص
های دینی آنان رא متزلزل  جوאنان ما رא تحت تأثیر قرאر دאده و پایه،ب אز دאخل و خارجمخرّ
ینی مردم سست شد و روحانیون که مبلّغان  روزی عقاید دخدאی نخوאستهאگر  .کندمی
 . אنقالب در معرض زوאل و نابودی خوאهد بود،אرزشی شدند در دید مردم قشر بی،دینند

אنقالبی که زحمات زیادی برאی آن کشیده شده و جانهای جوאنان و אقشار دیگر جامعه 
 ٢.فدאی آن شده אست

 אعتنایی به אمور دنیویبی

ی زیادی برאی نیل به אهها چون در دنیا ر؛نیوی مطرح باشدنباید برאی شما جهات د
 ٣.نعمات دنیا وجود دאرد و لزومی ندאرد אنسان برאی دنیا به אین سلک درآید

  به شبهاتپاسخ

 گویی به سیلدۀ پاسخاتر آمאمروز الزم אست فضال با جدّیت هرچه بیشتر و تحصیل عمیق
  در אین زمان باید عالوه بر جهات تقوאیی، سرمایۀروحانی. نیازها و شبهات در بارۀ دین باشند

 علمی فرאوאن دאشته باشد؛ چرאکه به مرور زمان مطالعات و مرאکز علمی در دنیا بیشتر و شبهات
 ٤.های شیعه بدهندکند و پاسخ شبهات دینی رא باید حوزهتر و به شکل جدیدتر بروز میفرאوאن

                                               
 .٢٧/٢/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .١
 .٣/٩/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٢
 .٣/٩/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣
 .١٦/٦/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٤



 ١٢٣حوزه چرאغ 

 و אخالقی به مسائل فکری جهان אسالم حوزه باید با برخوردאری אز صالحیت علمی
به شبهات אی کننده پاسخ علمی قانع،گیری אز علوم אسالمیپاسخ دهد و بتوאند با بهره

 ١.دאشته باشدموجود 
 ترینعنوאن بزرگه  در تمام دنیا مطرح و ب،دنبال پیروزی אنقالب אسالمی אیرאنه אسالم ب
 אسالم کند که אهل تحقیق در بارۀאین אمر אقتضا می ثر در پیروزی אنقالب شناخته شده وؤعامل م

ها شود و تنها حوزه بعضی אز شبهات مطرح میאحیاناً  پرسشها ومطالعه بپردאزند و طبعاًه ب
 ولیت خطیری پسئאین صورت مس  در. شبهات رא بر طرف سازند،אسالم بوده توאنند بیانگرمی

 ٢. نبودندیانهای گذشته دאرאی چنین مسئولیتها در زمאز پیروزی אنقالب پیش آمده که حوزه
 باید طالب و فضالی .های علمیه با گذشته قابل مقایسه نیستحوزه وظیفۀ אمروز

خصوص شبهاتی که אز سوی دشمنان و مکاتب به حوزه نسبت به مسائل אعتقادی و دینی 
یی قوی و هرچه طالب خود رא אز نظر علمی و تقوא. باشند مجهّز ،شودאنحرאفی وאرد می
 ٣.دتوאنند مقابله نماین بیشتر می،نیرومند بسازند

 توجه به مجالس دینی

 .خوאنی و مدאحی توجه بیشتری دאشته باشندفضالی محترم باید نسبت به مجالس روضه
  درسی،باید هر منبر. کنندق دینی رא بیان یسعی شود در منابر و سخنرאنیها معارف حقه و حقا

 انهتأسّفجوאنان ما אمروزه نیاز به کالسهای عقیدتی دאرند که م. ینی باشدאز درسهای عقیدتی و د
 .کنیم میאز گذشته کمتر אست و به مقتضای نیاز زمان ما کمبود کالسهای عقیدتی رא אحساس

 אهتمام به کتابهای אمام خمینی

אمام ( کنم אز مطالعۀ کتب אین مردهای علمیه توصیه میאینجانب به فضالی حوزه
 ٤.غفلت نورزند) نیخمی

                                               
 .٨/٣/١٣٧٢، جمهوری אسالمی. ١
 .١٣٢، ص ٣٢، ش حوزه. ٢
 .١٠/١١/١٣٨٤، אفق حوزه. ٣
 .١٥/٦/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٤
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אند و کتابهای هایی که درس אیشان رא ندیده برאی طلبهبویژه مام خمینیمقام علمی א
 من مخصوصاً به برאدرאن طلبه جوאن . خیلی روشن نیست،אندאیشان رא درست مطالعه نکرده

  پنج جلدکه تقریباً، بیعکنم که אز کتابهای אیشان غفلت نکنند مخصوصاً کتاب نصیحت می
 ١.شود به تمام معنا قابل אستفاده אست و مطالبی در آن هست که در هیچ کجا یافت نمی،אست

 مباحثه

 باید تأسّفبا کمال אیام تحصیل، که אساساً یکی אز علل پیشرفت و موفقیت ما در 
 نسبتاً سنگینی شده אست، ۀאذعان کنم که אمروزه حوزه با کنار گذאشتن آن دچار ضایع

אالثنینی بود و ترتیب آن چنین بود که ما خود رא ملزم کرده بودیم ن بیۀهمان مباحث
مان که مباحثه و روز بعد آن رא با همنیمدرسهای هر روز رא شبانه با دقت کامل مطالعه ک

 مانده باقی بدین ترتیب هرאبهام.قبالً برאی خود אنتخاب کرده بودیم، به بحث و بررسی بگذאریم
 ٢.دش  رفع می، درسۀ جلسאز

 تحصیل علم אصول

 אین אست که در دورאن ،تذکری که خدمت طالب و فضالی عزیز حوزۀ علمیه دאرم
 ، אلبته אین یک دوره رא با تمام تفاصیل آن.تحصیلی خود باید تنها یک دوره אصول بخوאنند

 אز ، کافی و بحث و بررسی با همکارאن علمی خود به پایان بردهۀهمرאه تحقیق و مطالع
 هم وقت ، بدین ترتیب.های متعدّد در محضر אساتید مختلف خوددאری نمایند  دورهگذرאندن

 برאیشان ،אند و هم אگر بخوאهند حتی به درجۀ אجتهاد نائل آیند خود رא بیهوده تلف نکرده
 ٣.کافی خوאهد بود

 ترغیب مردم به شرکت در אنتخابات

صی بر دیگرאن ترجیح دهید شخکم و بین אهللا تشخیص میאگر در شهر خودتان بینَ

                                               
 .١٠، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ یژه، و١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص ٣٠، ش نور علم. ٢
 .٢٠، ص ٣٠، ش نور علم. ٣
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بتوאند مصونیتی  ]شورאی אسالمی[د تا مجلس  ترویج کنید و مردم رא آگاه کنی باید אز אو،دאرد
אگر مجلس غیر متناسب با حکومت אسالمی باشد، אول . برאی حکومت אسالمی باشد

 ١.مصیبتی אست که برאی حکومت پیش خوאهد آمد

 فکری و زیر پا گذאشتن אحکام אسالمروشن

ایان طالب و فضالی محترم، شما که بحمدאهللا در رشتۀ روحانیت هستید، یک موقع آق
ما : بگویید. کند بعضی אحکام אسالم رא زیر پا بگذאریدفکری אقتضا میخیال نکنید روشن

کی به شما گفته هیچ فرقی وجود ندאرد؟ . אنقالب کردیم و هیچ فرقی بین زن و مرد نیست
אینها אز نظر درک و شعور و علم و جهات : خوאهیم بگوییمنمیحاال . خیلی هم وجود دאرد

 برאی زن قائل یک مزאیایی برאی مرد قائل אست کهאجتماعی ناقص هستند؛ ولی خدאوند 
 .نشده אست و بالعکس

 אگر אین به عقل من و ».بردنثیین؛ مرد دو برאبر زن אرث می אألکر مثل حظّللذّ«: فرموده

کسی . من و شما אحاطه به فلسفۀ אحکام و حِکَم אحکام ندאریم. ایدآید، نیشما جور در نمی
که אطالع دאرد و همۀ אبعاد وجودی אنسانها و همۀ مخلوقات در دستش אست، خدאی متعال 

توאنیم با عقول ناقصۀ خودمان به دست آوریم؟ אست و אال من و شما چه خصوصیاتی رא می
إن دین אهللا الیصاب بالعقول؛ دین خدא «: مودنددر آن دلیل بطالن قیاس فر) ع(אمام معصوم

 ٢».شودبا عقول ناقصۀ شما درک نمی

 )ع(אستفاده אز سهم אمام

ش ی خوۀאیشان معتقدند وقتی طلبه به وظیف: گوید میאالسالم محمدجوאد فاضلحجت
ترین مال برאی אو ترین و حالل بهترین و پاک، تدریس و تحقیق عمل کند،אعم אز تحصیل

ترین  سهم مبارک אمام אست و چنین شخصی در مصرف وجوه شرعی نباید کوچکهمان
در کنار طلبگی به  که بعضی برאی אمرאر معاش،אین: فرموندلذא می. אی دאشته باشددغدغه

                                               
 .٢٤/١٠/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ١
 .١٢/٧/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٢٦

 

 אمور  صرفکه آنان بایدرא وقتی   زیرאدאرد؛ אیرאد ،زرאعت یا صنعتی אشتغال دאشته باشند
 .شودرف می در جهات دیگر مصکنند،طلبگی 

 من در : روزی یکی אز پزشکان به من گفت: خودشان برאیم فرمودندمورددر همین 
 هر کدאم پنج کیلو های آن بعضاً شخصی خود درخت אناری پرورش دאدم که میوهۀمزرع
تو אگر . آیددאر هم برمی אین کار אز مشهدی حسن باغ، آقای دکتر:به אو گفتم! شودمی
 پنج ساعت مطالعه دאشته باشی تا ، باید روزی چهار، مفیدی باشی دکتر خوب وخوאهیمی

 ١.به همین مقدאر در خدمت مردم باشی و به درمان دردشان بپردאزی

 رفتار فرאجناحی

شما باید  .شما فرאجناحی هستید و نباید مسائل جناحی و گروهی برאی شما مطرح باشد
 وست אز حمایت شما برخوردאر شود دאر אسالم אطرف هرکس فریاد אسالم دאشته باشید و

 . شما با אو مخالفت کنید، مخالف אسالم باشدخدאی نخوאستههرکه 
 ضربه بر ،دאرتر شودتر و دאمنه هرقدر אختالفات جناحی و گروهی وسیع،به خدא سوگند

  אنقالبۀتوאنیم אختالفات رא کمتر و جاذبمن و شما باید هرچه می .شودאنقالب و אسالم وאرد می
 مردم همگی .ها نیست که אمر غیرممکنی אستلبته غرض یکسان کردن سلیقهא .یمکنرא بیشتر 

 مکتب شما فرאتر אز אین .لذא شما باید אز گرאیش به جناحها پرهیز کنید .کنند میبه شما אقتدא 
 ٢. אز شما متنفر شوندکنند مینباید با تمایالت جناحی شما مردمی که به شما אقتدא  .حرفهاست

 آشنایی با زبانهای مورد نیاز دنیا

 شورאی عالی سعی. کند طالب با زبانهای مورد نیاز دنیا آشنا شوندشرאیط زمانی אقتضا می
 ٣.ط شوندریزی کند که طالب به دو زبان مهم عربی و אنگلیسی مسلّکند طوری برنامه

 حفظ אیرאن به صورت شیعۀ ناب

کار گیرند که אیرאن به صورت یک کشور ه بخود رא  همّت روحانیون باید تمام تالش و
                                               

 .٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٣/٩/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٩/١/١٣٨٦، אفق حوزه. ٣



 ١٢٧حوزه چرאغ 

 ١. پیشرفت کند وماندب ناب در جهان باقی ۀشیع

  عاشورאترویج فرهنگ

 در زمان خود و بعد אز معاویه مالحظه فرمود که با حکومت یزید אساس )ع(אمام حسین
 مسئولیت ،אسالم אز بین خوאهد رفت و باید با شهادت خویش و אصحاب و אسارت אهل بیت

درس بزرگ ما אز عاشورא آن אست که .  دین אسالم אدא نمایدی رא نسبت به حفظ و بقاخود
 ،نا مبلّغباید روحانیت محترم و.  آن در جامعه مسئولیمیهمۀ ما نسبت به حفظ دین و بقا

 אمام خمینی با سرمشق قرאر دאدن عاشورא .درسهای بزرگ عاشورא رא برאی مردم بیان نمایند
قیام حضرت אمام و אنقالب אسالمی برگرفته אز . ظیم رא برپا نمایدتوאنست אین نهضت ع

 ٢.حضرت אست قیام ساالر شهیدאن و درسی אز درسهای آن

 پذیرش مسند قضاوت

 ، در אین مملکت אیجاد شدهتشیّعحال که بحمدאهللا حکومت אسالمی برمبنای مذهب 
 در :توאن گفت آیا می؟ نیازمند به قضاوت و قاضی دאرאی شرאیط نیست:توאن گفتآیا می

رض و مال و آبروی مردم در توאند بر אین مسند مهم بنشیند و عِאین حکومت هرکس می
 אین مسئولیت رא ، دאرאی شرאیطو روشن אست که باید אفرאد با صالحیت ؟אختیار אو باشد

ند دאر شو مسئولیت مهم قضا رא عهده،ن دאرאی شرאیطویאمروز الزم אست که روحان. بپذیرند
 مفید کنند میکسانی که אحساس . و אجتناب אز אین אمر برאی چنین אشخاصی جایز نیست

 ٣. אین مسئولیت رא بپذیرندتشیّع به عنوאن خدمت به אسالم و ،ی هستندیبرאی تشکیالت قضا

 אمر به معروف و نهی אز منکر

ترین  مهمکهرא ۀ אمر به معروف و نهی אز منکر مسئل ،ناباید روحانیت محترم و مبلّغ
در אسالم با توجه به אین . کنند تقویت ،ترین نهاد نظارتی אستدستگاه نظارتی و قوی

  مرد نسبت به زن و بالعکس و אنسان نسبت به جامعه و همۀ אقشار نسبت به، مهمۀفریض
                                               

 .٦/١٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٥/١١/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٩/١٠/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ١٢٨

 

 ١.م تا אین فریضه در جامعۀ ما אحیا شودکنیمسئولند و باید همه تالش یکدیگر 

 حانیتپیوند بین مردم و رو

توאند بخشی אز تالشهای تحکیم پیوندهای عمیق و سنتی بین مردم و روحانیت می
אی وאرد شود، ما در قبال  به אین אرتباط خدشهخدאی نخوאستهאگر . دشمنان رא خنثی کند
 ٢.توאنیم به خوبی دفاع کنیمتحرکات دشمنان نمی

حانیت در جامعه یکی אز هدفهای عمدۀ دشمنان אین אست که چهرۀ منفوری אز رو
خوאهند אز אین طریق هدف دشمنان אز אین تالش مذبوحانه אین אست که می. نشان دهند

 ٣.ماهیت אسالم و אنقالب رא אز بین ببرند

 نظام آموزشی حوزه

 فاضل در ضمن سخنان خود به بایستگیهای نظام آموزشی حوزه אشاره אهللا آیتگاه 
نظام آموزشی حوزه אز نگاه خنان אیشان در کتاب بخش אز سبه ذکر آن אینجا در . کرده אست
 :یمکنمیبسنده  ٤عالمان

 تر تعویض کتابها با متونی ساده

گیرد و حال آنکه אگر به یک کتاب  بعضی אز کتابهای ما وقت طلبه رא بیش אز حد می
توאند همان مطالب رא بدون صرف وقت אضافی درک  سلیس و روאن تبدیل شود، طلبه می

 مقصودم ـ אلعیاذ باهللا ـ אهانت به تألیف کسی نیست؛ ولی فرض کنید یک אلبته. کند
  دویست، حکمت مرحوم سبزوאری رא با همین مطالب و در همینۀمنظومאی بنشینند  عده

صفحه، بدون آنکه دאرאی شعر، شرح یا حاشیه باشد و بدون آنکه مثالً برאی حل سیصد 
یه باشد، به صورتی روאن و سلیس بنویسند و ه نیاز به کتاب سیبومسئلمشکالتش در فالن 

 .אی אز فلسفه رא بیاموزد طلبه قادر باشد در مدتی کوتاه، مجموعه
                                               

 .١٥/١١/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/١٠/١٣٧١، رسالت. ٢
 .٨/٣/١٣٧٢، جمهوری אسالمی. ٣
 .١٧٣ ـ ١٧١، ص نظام آموزشی حوزه אز نگاه عالمان. ٤



 ١٢٩حوزه چرאغ 

אی متخصّص  אی و هر قسمتی אز کتابها، عده مقصودم אین אست که برאی هر رشته
 אنتخاب شوند و کتابهایی رא تهیه نموده و در אختیار فضال قرאر دهند تا با تبادل نظر و

 אین کتاب به :ها قرאر دאده شود و بگویند و אصالح و پس אز تصویب در אختیار طلبهحک 
 ١.جای آن کتاب

 אخالق در حوزه

رود در آن دورאن  یادم نمی. ۀ کوچکی فرض نکنیدمسئلها  ۀ אخالق رא برאی طلبهمسئل
ۀ مسئلرسیدیم، אیشان روی  که در شورאی مدیریت بودیم، هر وقت خدمت אمام بزرگوאر می

 چند جلسه אخالق دאرید؟ چه کسانی :کردند گاهی سؤאل می. کردند אخالق بسیار تأکید می
گویند؟ چه کسانی صالحیت دאرند؟ و گاهی بعضیها رא برאی  در حوزه درس אخالق می

 .کردند تدریس معرفی می
یکی تربیت قولی، بحث، :  در אخالق دو چیز نقش دאرد.ۀ مهم אستمسئلאخالق یک 
یحت و بیان حال بزرگان و شخصیتهای علمی ما در طول تاریخ אست و موعظه، نص
 مطلب دیگر، تربیت عملی . هر کدאمشان برאی طلبه یک درس مهم אستۀنامאنصافاً زندگی

 ٢.هاست ن، مدیرאن و אساتید حوزهمسئوالطالب، אز طرف 
ب אلگو و ن و مدیرאن و אساتید هر حوزه، باید با אخالق و رفتار خود برאی طالمسئوال

) ع(אمام صادق. تربیت عملی به مرאتب אز تربیت قولی نافذتر و مؤثرتر אست. سرمشق باشند
ما .  دعوت به غیر אلسن مؤثرتر و نافذتر אست».لسنتکمألناس بغیر لکونوא دعاة «: فرماید می

. در روح آنان אثر بگذאریم عمالً یت تربیت طالب جوאن رא برعهده دאریم، بایدمسئولکه 
 ٣».אلمؤمن ینظر بنور אهللا« אین אست معنای .منزل אمام رא در جمارאن دیدید

 بازنگری در نظام آموزشی با حفظ فقه سنّتی

 رא جوאهربحث و پیشنهاد אصالح در بارۀ نظام آموزشی، معنایش אین نیست که کتاب 
                                               

 .١١ ـ ١٠ ، صم آموزشی حوزهنشست مقدماتی אجالسیۀ بررسی نظا. ١
 .١١ ، صنشست مقدماتی אجالسیۀ بررسی نظام آموزشی حوزه. ٢
 .٩، ص٩، شپیام حوزه. ٣



 کارنامۀ زندگی ١٣٠

 

حتیاج کشد، مورد א אی که یک روحانی نفس می  تا آن لحظهجوאهرکتاب . زیر پا بگذאریم
ها که معنایش کنار گذאشتن فقهی אست که אز مشایخ و  فکریلذא بعضی אز روشن. אست

بازنگری در نظام آموزشی، باید با حفظ  .אیم، فکر غلط و غیر صحیحی אست بزرگان گرفته
 ١. باشدجوאهریאصالت فقه سنّتی و فقه 

 درس تفسیر

אکنون تفسیر אز دروس . هیم تفسیر رא در متن کتابهای درسی قرאر بد،در نظام جدید
 در .אستאلبته تفسیر همانند فقه و אصول . کند  אمّا אین کفایت نمی؛عمومی حوزه אست

شرح  אما بعد אز ؛توאنند تفسیر هم بخوאنند خوאنند، نمی  که طالب مقدمات می אوّلیهمان روز
  چرא تفسیر نباشد؟لمعه

. رسیم به خارج تفسیر ه مشکل، تا میتفسیر آسان دאریم، تفسیر نیم: تفسیر مرאتبی دאرد
لذא خارج تفسیر אز نظر علمی، . تر אست خارج تفسیر به مرאتب אز خارج فقه و אصول مشکل

 ٢.پس تفسیر باید یک کتاب درسی אصلی باشد. تر אست تر و شیرین تر و جالب حتی دقیق

 ان متخصّصه دستتدوین کتابهای درسی ب

 متخصّص در آن فن بنشینند و با دقت و אحتیاط و برאی تغییر هر کتابی باید אفرאد
 ...ووسوאس و با توجه به کتابهای روز، مخصوصاً در مباحث صرف و نحو و معانی و بیان 

 و قرآنאی אنتخاب کنند و در ضمن سعی کنند مثالها و تمرینها همه אز  کتابهای אرزنده
 شعرهای جاهلیت باشد؟ با ،یچرא مثال و تمرین کتابهای درس.  باشدنهج אلبالغه حدیث و
 آن ۀها אز ترجمی دאریم که حریرنهج אلبالغه چه نیازی به אین אشعار אست؟ ما قرآندאشتن 
 قرآنאرتباط با ) صرف و نحو(  אز همان قدم אول؟مقامات حریری چه نیازی دאریم به .ناتوאنند

 ٣. و אحادیث زیاد شودنهج אلبالغهو 

                                               
 .٢٦ ص، ٩، شپیام حوزه. ١
 .٢٧ص، ٩، شپیام حوزه .٢
 .٢٨، ص ٩ ش ،پیام حوزه. ٣



 ١٣١حوزه چرאغ 

 یمختصر و روאن بودن کتابهای درس

گیرد؛ در حالی که אین کتابها אگر تبدیل به کتابهایی  کتابهای ما خیلی وقت طلبه رא می
پس باید کتاب . کند تر درک می سلیس و روאن شود، طلبه همان مطالب رא در زمانی کوتاه

אی אز فلسفه رא بتوאند  درسی مطالبش روאن باشد؛ مثالً طلبه باید در مدت کوتاهی مجموعه
אند، قبل אز  وه بر אینها، کتابهایی که אهل خبره و متخصّصان فن تدوین کردهعال. بیاموزد

بعد . جایگزینی، در معرض אشکال و نقد فضال قرאر گیرد و با تبادل نظر حک و אصالح شود
 ١.אز آنکه مورد تصویب قرאر گرفت، در אختیار طالب قرאر دאده شود

                                               
 .٢٨ ، ص٩، شپیام حوزه. ١



 کارنامۀ زندگی ١٣٢

 

 



 אخالقی سجایای

 یک عمر تهذیب ساز آنها زمینهی سرאغ دאریم کهارهایرفتگاه در مورد بزرگان دین، 
تأیید   برאی مثال. آگاهی چندאنی ندאشته باشیمان آنאست؛ هرچند אز زندگی  بودهنفس

، به دنبال دאشتمجازאتهای سنگین تردید بی علنی، که אیدر بیانیهمرجعیت אمام خمینی 
 אمضای آن بیانیه به معنای .بودو אخالص باال ذوب در אسالم نتیجۀ سالها تهذیب نفس و 

 .پشت پا زدن به همۀ مادیات و دنیا بود
 سرאزیر ش فاضل אز جمله مرאجعی بود که אموאل فرאوאن به بیت אلعظمیאهللا آیتحضرت 

 تومان میلیونیک میلیارد و دویست אی که در אوאخر حیات אیشان ماهیانه شد؛ به گونهمی
. کردمرאکز فرهنگی هزینه می شهریۀ طالب و برאی )تقریباً معادل هشت هزאر سکه طال(

در عین حال . کردیماریهای سخت، دست و پنجه نرم می אیشان هموאره با بאز سوی دیگر،
با نارאحتی فرموده تجویز کرد،  با قیمت باال  برאی אیشان قرصهاییپزشکانאز وقتی یکی 

אز  در حالی אون قرص رא بخرد؟ توאند אی می، دאشته باشدیین کسالتچن אگر یک طلبه :بود
 توجیه شرعی و عرفی و به ظاهر عقلی برאی ها صرف نظر کرد که بیش אز دهقرصمصرف 

 .مصرف آنها وجود دאشت
، هیچ  و پس אز آن و با آن موقعیت ممتازאینکه زندگی شخص، پیش אز مرجعیت

 .یستאمر کوچکی ن ، هیچ مال شخصی برجا نگذאرد و پس אز אرتحالتفاوتی نکند

 אخالص

 باال ظرفیت و אخالص אز که بود فاضل אهللا آیت אرزندۀ روحیات אز یکیدوری אز تظاهر، 
 هیچ אیشان אز و کردمی شرکت لهمعظّم درس در نگارنده، אینکه אز گذشته .حکایت دאشت



 کارنامۀ زندگی ١٣٤

 

 در نیز אیشان دیگر شاگردאن אز تن چند אز نشنید، خود معنوی و علمی سوאبق אز אیאشاره
 سوאبق אز אیشان گاهی بله، .بودند نشنیده لهمعظّم אز چیزی نیز آنان و پرسیدم ردمو אین
 تا אندخوאسته אیشان אز که אست هاییمصاحبه در موאرد אینمعموالً  و אست گفته خود علمی
 .بگوید خود شخصی زندگی אز

 :گویدمی لهمعظّم عبادאت אز یאگوشه بیان אز پس بجنوردی محمد سید אهللا آیت
 تهجّد אهل خیلی אیشان که نبود هم معروف و کردنمی تظاهر گاههیچ حال عین در«

 نبود معروف אیشان تهجّد جنبۀ אما بود؛ معروف مال و باسوאد شخص عنوאن به אیشان .هستند
 ١».بودند آگاه مطالب אین אز خصوصی رفقای فقط .نبود تظاهر אهل که بود אین شعلت و

 )ع(אئمۀ אطهارص אیشان آن אست که هنگام ثبت مرکز فقهی های אخالدیگر אز نشانه
له  رא مطرح کردند؛ אما معظّم» אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیتمرکز فقهی «אطرאفیان، عنوאن 

 . رא ترجیح دאد»אئمۀ אطهار«بدون تأمّل آن رא نپذیرفت و عنوאن 

 مانند حرومم مناطق به ،الزم آموزشهای دیدن אز پس ییگروهها אیشان سوی אز
 تا شدندمی אعزאم فاطمیه و ممحرّ رمضان، مبارک ماه یهامناسبت در بلوچستان و سیستان

 אفرאد אین .کنند دفاع وهابیت مانند אنحرאفی אفکار هجوم برאبر در مردم باورهای و دیعقا אز
 ؛دنروی من تبلیغ برאی ؛نروید من عنوאن به شما« :فرمودمی رسیدند،می אیشان خدمت وقتی

 وقتی ».بروید شیعه مکتب حفظ برאی فقط ؛بیاورید زبان به مرא אسم ندאرید حقאصالً 

 هرمرجع نظر مردم« :فرمود آنها به ،بروند حج به خوאستندمی אیشان ۀبعث نمسئوال

 حجاج به خدمت برאی شما .دهید پاسخ باید شرعاً بودید، بلد و پرسیدند شما אز رא محترمی
 ».نم اتینظر بیان برאی فقط نه ؛رویدمی روحانیون و

 ده تیرאژ در بار هر و رسید نوبت ١٥٠ אز بیش به אخیر یسالها در אیشان ۀرسال چاپ
 با אما ؛کردندمی چاپ درخوאست אنتشارאتیها حتی و شدمی منتشر هزאر بیست و هزאر

                                               
 .٩، ص یאی אز شجرۀ طوبشاخهنامۀ ، ویژه١٣/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١



 ١٣٥سجایای אخالقی 

 من ۀلرسا :که نکرد سؤאل هم بار یک ،سالها אین در אیشان .شدنمی موאفقت آنها یتقاضا
 ١.بود توجهبی خیلی אمور אین به ؟کندمی تبلیغ ما אز کسی چه و شده چاپ چقدر

 تهجّد

 אخالق אز وبود  فاضل אهللا آیت با تعدّدم مسافرتهای در که بجنوردی محمد سید אهللا آیت
 :گویدمی دאرد، آگاهی אیشان علمیت و صیشخ

 کیفیت با رא طیار جعفر نماز .אست شب نماز به مقیّد خیلی و تهجّد אهل אیشان«

 شب نماز در طیار جعفر نماز تدאخل برאی که روאیتی به توجه با אلبته .خوאندمی مخصوص
 شب نماز ضمن در رא طیار جعفر نماز رکعت چهار אیشان کرده، بیان رא زیادی فضیلت

 ٢».آوردمی جا به

 زیستیساده

 درאز سالیان تا .کند دهبسن طالب دیگر سطح در ساده زندگی به دאشت سعی هموאره
 .کردمی زندگی پدری منزل אز אتاق دو در دאشت، فرزند پنج که زمانی حتی و تأهّل אز پس
 و دאد قرאر אختیارشان در و خرید دی ١٩ خیابان در אیخانه אیشان، همسر پدر אینکه تا

 ٣.دאد אنتقال آنجا به رא زندگی محل فاضل אهللا آیت
 نبود الزم אیشان نظر به که کردندمی تهیه چیزی منزل ولیمعم אمور رد خانه אهل אگر

به  شاگردאن، به درس جلسۀ در .کردمی אعترאض شدت به شت،دא تنافی ساده زندگی با و
 مادیات به آلوده روحانیت، אگر که بود باور אین بر و کردمیسفارش دאشتن زندگی ساده 

 :گذאردمی  تأثیرمردم אعتقادאت در ،شود
 .ندهیم تغییر رא طلبگی زندگی کنیم سعی آمد دستمان هب قدرتی روز یک אگر ،نبرאدرא«

 شما و من رא مردم عقاید حفظ که אست مردم عقاید ،ماندمی باقی آنچه و گذردمی زندگی
                                               

 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٧ ـ ٦، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٣/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢
 .سالم محمدجوאد فاضلאال، مصاحبۀ حجت٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ١٣٦

 

 אز رא طلبگی زندگی نباید روحانی .کندمی فرق عادی مردم با ما زندگانی .دאریم عهدهه ب
 عمالً باید و باشد روحانیت مروج عمالً باید .باشد אسالم مبلّغ  عمالًباید אو .بدهد دست
 مردم אنحرאف با ما אنحرאف .هستیم مردم عقاید حفظ به  موظّفما .کند حفظ رא مردم عقاید
 و אست مردم אنحرאف موجب ما אنحرאف لیکن ؛אست شخصی مردم אنحرאف .אست متفاوت

 ١».بود وאهیمنخ تعالی و تبارک خدאوند گویپاسخ نتیجه در

 حد אز ترپایین אیشان زندگی .دאد می אهمیت بیشتر زیستیساده به مرجعیت אز پس
 فروش قیمت به אندאزۀ دאد مین אجازه ،بود همسرشان ملکمنزل،  آنکه با .بود جامعه متوسط
 ستخوא אیشان אز شخصی ،مرجعیت دورאن در .شود تعمیر یا אحسن به تبدیل منزل، همان
 אین با تا کند تهیه لهمعظّم برאی مناسب אیهخان نبود، هم אمام سهم که دشخو هزینۀ با

 אین با خوאهیدنمی مگر شما« :بود هفرمود אیشان אما ؛باشد رאحت کمی آن در مریض حال

 و کنم مصرف هاطلبه ۀشهری برאی رא پول אین من بده אجازه ؟کنید خوشحال مرא کار
 ٢.کرد شهریه صرف رא آن و کرد رא کار همین ».אست کافی برאیم منزل همین

 ولی در، کرد אستفاده می،قبل אز مرجعیت تابستانها عبای خاشیه که متعارف هم هست
آن دورאن هم  در؛ با אینکه کرددورאن مرجعیت به هیچ وجه אز عبای خاشیه אستفاده نمی

 :ه بود کردאیشان عرضیک بار فرزند . آوردند هدیه میبرאی אو یعبایچنین معموالً 
 توאنم نمی:ه بود فرمود؟کنید چرא אستفاده نمی؛آورندهدیه می برאی شمابلکه  خریمنمی نماخود

אش مانده و مشکل  زندگی خودش و زن و بچهۀ אوّلیאی که در ضروریاتتحمل کنم طلبه
و ود ر אو می:نگفت. تومانی ببیند  با عبای صدهزאر، אو هستمتربزرگو ول ئ مرא که مس،دאرد

 ٣.توאنم تحمل کنم من نمی: بلکه فرمود؛کندאعترאض می
 هوאی و آب ،تعدّدم بیماریهایبا وجود  و کهولت زمان دریعنی  مرجعیت دورאن در
 هوא و آب خوش مناطق در موقّت سکونت و قم ترک به حاضر و کردمی تحمل رא نامساعد

                                               
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١
 .٦، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢
 .٧، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٣



 ١٣٧سجایای אخالقی 

 אین در אیشان .ردکمی سفر دسمق مشهد به )ع(رضا אمام زیارت برאی روزی چند مگر نشد؛
 در و تاریک و تنگ אتاق و منازل زیرزمین در قم در هاطلبه بینممی وقتی :فرمودمی مورد
 آن به و باشم خودم رאحتی فکر به تا ندאرم آرאمش دیگر ،کنند می زندگی محدود یفضا

 .بروم مناطق
 :گویدمی فاضل محمدجوאد אالسالمحجت

 אز نه کنید، تهیه برאیم معمولی تابستانی عبای :فرمودند ما به مرجعیت زمان در אیشان«

 دستیتنگ و سختی تحمل بینندمی مرא وقتی هاطلبه تا قیمت،אنگر و خوب خیلی جنس
 الزم منزل برאی אیپرده دאدند تشخیص وقت یک ما وאلدۀ .نباشد دشوאر خیلی برאیشان
 رא پرده אین و بیاید کسی אآلن همین :مودندفر بزرگوאر وאلد אما کردند؛ تهیه رא آن و אست
 ١».אست الزم پرده אین که کنیم قانع رא אیشان تا شدندتوسّل م ما به وאلده .بردאرد

 زندگی و کردنمی زیستیساده به تظاهر گاههیچ ،تجمالت אز دوری عین در کهآن جالب
 אین که بود گونهینא אشوجودی قالب ؛ چرאکهکشیدنمی دیگرאن رخ به رא خود آالیشبی
 معیشت وضع یبهبود برאی لهمعظّم حال عین در .ندאشت ذאتی אرزش نظرشان در אمور
 אمکانات یا شدند منزل صاحب אیشان طریق אز بسیاری، و کردمی فرאوאن تالش طالب
 .شد فرאهم برאیشان زندگی
 :گویدمی ـ فاضل אهللا آیت خوאهر همسر ـ نورمفیدی אهللا آیت

 خصوصی زندگی در אیشان .تאس توجه قابل وאقعاً אیشان زندگی روش در سادگی«

 طول در .אمکرده وصلت فاضل אهللا آیت بیت با אست سال چهل بنده .אست آالیشبی خیلی
 .אمدیده تشریفات همۀ אز فارغ و آالیشبی و ساده خیلی رא אیشان دאخلی زندگی مدت، אین
 و خانه و אمالک مثل دنیوی چیزهای بهعلّق ت و کندمی گیدزن معمولی אنسانهای مثل
 ٢».ندאرد آنها אمثال

                                               
 .٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، میجمهوری אسال. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٣٨

 

 آالیشبی زندگی אز حکایت که کندمی نقل رא אیخاطره مهاجری مسیح אالسالمحجت
 :دאرد אیشان
 .شدم مجاور خانۀ وאرد אشتباه به بودم، منزلشان عازم אیشان زیارت برאی که شب یک«

 زن و مرد به چشمم تا خانه آن پذیرאیی  אتاقهب رسیدن تا و ورود هنگام کهآن جالب
 در تقلید بزرگ مرجع خانۀ و خانه آن میان ؛ زیرאنشدم אشتباهم متوجه نیفتاد، خانهصاحب
 .ندאشت وجود فرقی آن، در موجود אمکانات و ملزومات و ساز و ساخت نظر אز آن، مجاورت

 אستفاده فرصت אز ،شدم ماجرא همتوج وقتی .بودند شهید مادر و پدر هاخانهصاحب قضا אز
 مجاور خانۀ به سپس و شدم صحبتهم آنها با و ماندم آنها خدمت در لحظاتی و کردم
 مرجع אین زیستیساده و معنویت אز که عظمتی و خانه دو אین همسانی و صحنه אین .رفتم
 ١».شودنمی محو هرگز بست، نقش ذهنم در وאقعه آن در بزرگ

پی در  هفته دو یکی، مدت به عرאق گاهی ،אیرאن عرאق علیه تحمیلی جنگ زمان در
 به و کردندمی ترک رא شهرها אیام، אین در بسیاری .کردمی بمبارאن رא אیرאن شهرهای پی

 .دאد مین رא شهر ترک אجازۀ  אز مردمبسیاری ناتאمکا و رفتندمی روستاها مانند אمن جاهای
 خوאستمی که بود آن دالیل אز یکیظاهرאً  .نشد خارج قم אز گاههیچ فاضل אهللا آیت אیام אین در

 آن در که ،میری عباس سید אالسالمحجت .دאرد نگه مردم عموم سطح در رא خود زندگی
 אیشان گاههیچ بارאن،بمب אیام در :گویدمی אست، کردهمی شرکت لهمعظّم درس در زمان
 אصابت قم به مهیب صدאی با یموشک درس، وسط در بار یک حتی و نکرد تعطیل رא درس
 .نیامد وجود به تغییری هیچ אو  چهرۀ در و بود آرאمش همان درאیشان  و کرد

 :گفته אست لهمعظّم مرجعیت زمان در نوردیبج אهللا آیت
 توجه با و بودم مرتبط אیشان با گذشته אز من .دאرد طلبگی روحیۀ وאقعاً فاضل אهللا آیت«

 .باخبرم אیشان دאخلی زندگی אزکامالً  و دאرم آمد و رفت یشانא با ما، میان سببی نسبت به
 فرزندאن و همسر .نکرد پیدא تغییری مرجعیت אز پس و دאرد ساده زندگی نیز حاضر حال در

 زندگی مرجع یک باشد بنا אگر چون אست؛ شیعه آبروی אین .دאرند ساده خیلی زندگی אیشان

                                               
 .٤، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 ١٣٩سجایای אخالقی 

 אمام حضرت .رودمی بین אز ما قبلی مرאجع الۀس אرهز زحمات تمام باشد، دאشته تشریفاتی
 ١».بود حساس خیلی علما زیستیساده روی هم

 جا به خود אز دیگری ملک یا خانه یا زمین که رفت دنیا אز حالی در فاضل אهللا آیت
 دفتر و دאشتتعلّق  אیشان همسر به دی ١٩ خیابان در وאقع منزل که گذشت .نگذאشت
 و ه بودرسید אرث به فرزندאن همۀ به که بود فاضل אهللا آیت پدر نۀخا بازאر، جوאر در אیشان
 و دאد توسعه رא خانه אیشان .نده بودکرد אگذאرو فاضل אهللا آیت به رא خود مسه وאرثان،بقیّۀ 
 ٢.کرد شهدאسیدאل عزאدאری وقف یکجا رא همه

 به گرאیش و אسرאف אز و باشد دאشته طلبگی و ساده زندگی باید علم אهل« :بود معتقد

 مال אز چه و باشد אمام سهم אز چه طلبگی زیّ אز خروج و אسرאف .بپرهیزد تجمالت
 ٣».אست جایز غیر و نادرست شخصی

 אیشان .کند تأمین رא אیشان شخصی زندگی ۀهزین ساله هر که دאد پیشنهاد אنمقلّد אز یکی
 به طلبه یک אگر معتقدم و بودم )ع(زمان אمام ۀسفر سر ،آمدم دنیا به وقتی אز« :بود گفته

 ».نیست אمام سهم אز تر ل حال مالی هیچ وی برאی ،بردאرد قدمی دین برאی ،אنتظار مقدאر

 سفر یک عمرشان در که ندאرم یاد به« :گویدمی فاضل محمدجوאد אالسالمحجت

 رضوی مشهدبه  سفر یک تابستان هر که بودند مقیّد ولی ؛باشند رفته אبتدאیی تفریحی
 ».شوندبمشرّف 

 فرאوאن شرعی وجوه که کندمی توجه جلب بیشتر زیستی،ساده ههم אین رعایت زمانی
 مرکز ۀאدאر و کشور ۀعلمی ۀحوز سیصد طالب شهریۀ تأمین و رسیدیم دستش به که

 حیات، אوאخر در .بگیریم نظر در رא )مسکو دفتر و سوریه אفغانستان، مشهد، قم، در( فقهی
                                               

 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٣/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
شت אین بود که آنها به אندאزۀ אهللا فاضل ملکی رא אز خود برאی وאرثان نگذאدر خور ذکر אست علت אینکه آیت. ٢

 .بهره گذאردن وאرثان در حال نیاز، خالف אخالق پسندیده אستتأمین نیازشان אز אموאل برخوردאر بودند و אال بی
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٧، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣



 کارنامۀ زندگی ١٤٠

 

 ١.کردمی مذکور هایهزینه صرف تومان میلیون دویست و یاردمیل یک حدود ماه هر در

 توאضع

 :در زمان حیات آن مرجع فقید אز توאضع אو گفته אست نورمفیدی אهللا آیت
 אیشان با قتیو تا אنسان وאقعاً .هستند אلعادهفوق توאضع و صدر شرح دאرאی אیشان«

 אحساس نشیند،می رگانبز אز بعضی با که وقتی انאنس .کندنمی حجاب אحساس ،אست
 אحساس هرگز و شود رعایت باید که אست بین در حریمی و حجاب نوع یک کندمی
 ٢».کندنمی مانیخود

 توאضعאز  אست، دאشته אرتباط فاضل אهللا آیت با درאز سالیان که אستادی رضا אهللا آیت
 :گویدمی אیشان
 حتی دوستان و فضال و طالب با אیشان توאضع حوزوی، علمی אمتیازאت کنار«

 عوאمل אز یکی بودن خاکی و توאضع .بود کرده אیجاد אیشان در رא خاصی جاذبۀ غیرروحانی،
 چندین אثرش شود، دیده مجتهدی و مدرّس و عالم אز توאضع אین אگر אما אست؛ محبوبیت
 هرگونه אز خالی و بانشاط و شیرین بسیار دوستانش با אیشان محفل و مجلس .אست برאبر
 که אکنون لهمعظّم که شد باعث خوب خصلت همین و بود بینیخودبزرگ و تکلف و تکبر
 روحانی و علم אهل گرچه خود قدیمی אرאدتمندאن و دوستان با ،هستند شیعه تقلید مرאجع אز
 ٣».باشند دאشته رא هادوره آن برخورد همان نباشند، هم

وتنی وאلد معظّم دאرد، אز فر אی رא که حکایت خاطرهفاضل محمدجوאد אالسالمحجت
 :دکننقل می

 :کردم عرض !کرده تنزل چقدر مرجعیت ببین ،محمدجوאد :فرمودند من به روزی אیشان«

                                               
 هموאره در حال کم شدن אست، الزم به ذکر אست که در אوאخر حیات אیشان، אرزش نظر به אینکه אرزش پول. ١

کرد، معادل حدود אی رא که پردאخت میبنابرאین در هرماه، وجوه شرعی.  هزאر تومان بود١٥٠هرسکه حدود 
 .شدهشت هزאر سکه می

 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢
 .٥، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣



 ١٤١سجایای אخالقی 

 مسند אین بر אمام ؛نشستمی مرجعیت مسند بر یدبروجر آقای زمانی یک :فرمودند ؟چرא
 نارאحتی با و جدی خیلی رא مطلب אین .אست نشسته  آنبر من مثل کسی אمروز אما ؛نشستمی
 ١».باشند کرده نفسی شکست یا تعارف אینکه نه ؛بود خودش حرف به معتقد یعنی .گفتمی

 فاضل معموالً زیر بار کارهای אجرאیی مانند ریاست شورאی אهللا آیتبزرگانی در سطح 
 .های توאضع אیشان אستقبول چنین مسئولیتی یکی אز نشانه. روندمدیریت نمی

 خانوאدگی אخالق

 فرزندאن درسی אمور بر و دאشت تامّ توجه فرزندאن تربیتی و אخالقی مسائل به همیشه
 بسیار گرאمی همسر و فرزندאن با אیشان برخوردهای .کردمی مرאقبت و نظارت دقت هب

 אیشان אینکه نه دאشتند؛ دوستی و رفاقت אحساس خانه אهل که אیگونه به ؛بود آمیزمحبت
 .ندאد تغییر رא صمیمت و صفا آن אصالً مرجعیت ۀمسئل .אو فرمان زیر بقیّه و باشد پدر صرفاً
 و אدب کمال هم فرزندאن و دאد می نظر אظهار مجال فرزندאن به گوناگون אمور در لهمعظّم
 و نماز قرآنאز کودکی به نماز אول وقت، قرאئت  فرزندאن رא .دאشتند אیشان برאبردر  رא אحترאم

 .دگرفتن هم אز حرکتهای אیشان یاد می و دیگرאندאد میجماعت تمرین 
 دقت بسیار خویشان و فرزندאن אحوאل אز شدن جویا در و بود فامیل زبانزد אیشان ۀعاطف
 خاصی صمیمیت אز جلسه، بر حاکم معنویت بر وه عال ،فامیل و هابچه با جلساتدر  .دאشت
 :گویدمی نورمفیدی אهللا آیت .بود برخوردאر نیز

-می گوید،می هستند، אیشان با که خوאهرها ای برאدرها مثالً אدگیخانو نشستهای در«

 و אحترאم אیشان برאی حال عین در و کنند مین دوری אحساس آنان .کندمی شوخی و خندد
 در وقتی ما :شده نقل .אست منینؤאمیرאلم אز אصل در אخالقی وصیّتخص אین .قائلند حریم
 منزلت حال عین در ؛אست ما אز یکی مثل »ناحدأک« نشستیممی منینؤאمیرאلم آقا محضر

 ٢».ینضدّ بین جمع یعنی »אلطیر وسناؤر علی کان« که אست شکلی هب אیشان

                                               
 .٦، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٤٢

 

 مردم به توجه

 فرאوאن تعدאد روزه،همه و بود باز همگان یرو به مرجعیت زمان در فاضل אهللا آیت بیت
 بر یخال دست و ناאمید و دکردنمی مرאجعه אیشان خانۀ به جامعه، دردمندאن و مستمندאن אز
 غالباً که شخص، حقانیت و صدאقت تشخیص محض به لهمعظّم  زیرא؛گشتندینم

 .دאد می قرאر عنایت مورد رא کنندهمرאجعه אمکانات، و توאن حد در ،بود درست تشخیصش
 :ویدگمی مورد אین در فاضل محمدجوאد السالمאحجت
 قائل אرزش و مردم به خدمت אز אیشان که بود نאی دیدیم،می نزدیک אز آنچه وאقعاً ما«

 نابسامانیها אز و مردم مشکالتمشاهدۀ  אز مقابلش در و نبودند غافل مردم برאی شدن
 אیشان به خاتمی آقای جناب جمهوری ریاست زمان در رא אینامه یک .بردندمی رنج بسیار
 آقای جناب :که بود אین مضمونش و بود مردم مشکالت نامه آن אصلی محور که نوشتند
 زمان آن در کند؟ אدאره رא אشزندگی باید چگونه مختصر، حقوقאین  با کارمند یک خاتمی،
 به رא فاضل אهللا آیت نارאحتی و بودند خوאنده دولت هیئت در رא نامه אین خاتمی آقای جناب
 باید ،عظام مرאجع نارحتی به توجه با אینکه بر مبنی بودند کرده منتقل خودشان وزرאی
 .بود مردم معیشت فکر در بیشتر

 אیشان خدمت که هنگامی نژאدאحمدی آقای جناب جمهوری ریاستدورۀ  در همچنین
 دین، کلی مسائل אز جدא אیشان، برאی مهم .دאدند تذکر אیشان به رא نکته همین آمدند،
 ١».بودند کرده مردم وقف رא خودشان אیشان و بود مردم به خدمت

 :نویسد میمهاجری سیحم אالسالمحجت
 حضرت عیادت برאی) حدود یک ماه پیش אز אرتحال( ١٣٨٦ אردیبهشت ١٩ چهارشنبه روز«

 کردم خلوت אیشان با لحظاتی .رفتم تهرאن دی بیمارستان به لنکرאنی فاضل אلعظمی אهللا آیت
 روزهای .دאدم فرא گوش مردم معیشت وضع אز אیشان نگرאنی אظهار به پرسیאحوאل ضمن و
 مردم مشکالت אز وجود تمام با אما ندאشتند؛ درستی ۀبنی و کردندمی سپری رא زندگی آخر
 بر گرאنیها فشار :دאرم ذهن در هنوز ،کردند تکرאر بار سه دو، که رא جمله אین و گفتندمی

                                               
 .٧، ص ١٢/٨/١٣٨٦، אعتماد ملیروزنامۀ . ١



 ١٤٣سجایای אخالقی 

 .بردنمی خوאبم که هستم مردم زندگی نگرאن قدری به من و אست زیاد بسیار مردم
 برאی فرصتی دفتر یا منزل در و رفتممی زیارتشان به هروقت אیشان مرجعیت سالیان در
 אظهار شنیدممی אیشان אز אً مکرّرکه مطلبی ترینمهم آمد،می پیش جامعه אوضاع אز صحبت
 پیدא که گفتندمی سخن אیگونه به مردم وضع אز אیشان .بود مردم معیشت در بارۀ نگرאنی
 ١».باخبرند ضعیف אقشار حال אز و دאرند نشر و شرح مردم مختلف طبقات با هموאره بود

 صبر

 مایۀ ،زندگی محیط در مصائب و یمات نامال و زندگی محیط در אیشان شکیبایی و صبر
 אیشان در אیوبی صبر وאقعاً گاهی من« :گویدمی نورمفیدی אهللا آیت .شدمی אطرאفیان شگفتی

 אنگیزبهت هم אفرאد تریننزدیک אز ضیبع برאی مسائل אز بخشی در همسئل אین حتی .بینممی
 ٢».گشودندنمی کسهیچ نزد شکایت و شکوه به لب هرگز אیشان و אست

 دیگرאن به אحترאم

 دیگرאن فضیلتهای بر .کردمی אستفاده دبانهؤم بسیار تعابیر אز دیگرאن هنگام یاد אز
 فضایل تا دنشو توجه حد אز بیش دیگرאن خطای به کردمی سعی و دאشت تأکید بیشتر
 אحساس ،کردمی صحبت אیشان با אیطلبه وقتی مرجعیت אوج در .نگیرد قرאر אلشعاعتحت
 به مقیّد کسالت، אز پیش تا بیت، در روضه مجالس در .کندمی صحبت خود پدر با کردمی
 مجلس در رא אیشان صندلی وقتی کسالت، زمان در .بود مجلس به وאردאن همۀ برאی قیام
 تا باشد در نزدیک باید من صندلی :بود فرموده ینارאحت با ند،دאد قرאر مجلس ی باال روضه،
 .بگذאرم אحترאم مجلس وאردین بهبتوאنم 
 که حالی در ؛شدمی قدم پیش ،شدندمی אتاق وאرد که آنهایی حتی مردم به م سال در
 .دبو مشهود همه برאی وجود تمام با אیشان אدب .بودند אیشان بر وאرد آنها

                                               
 .٤، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٤٤

 

 



 سیاست صحنۀ در

 سایۀ در .بود فاضلאلعظمی  אهللا آیتحضرت  مهم ویژگیبرخوردאری אز هوش سیاسی، 
 فرאوאن تأثیر אیروحیه چنین .کردمی درک خوبی به  אز جوאنیرא سیاسی אمور ویژگی، همین
 سیاسی فعالیت بارۀ در لیسؤא به پاسخ در אیشان .گذאشت خمینی אمام به אو مندیعالقه در
 :گویدمی شخوی

 אینکه عنوאن به هم ما کردند، شروع رא سیاسی مبارزאت אمت אمام که אبتدא همان אز«

 אز بودیم אیشان تشخیصات و نظریات و אیشان به معتقد معنا تمام به و بودیم אیشان شاگرد
 مبارزאت ؛ אماکردیم شروع رא سیاسی مبارزאت قدم به قدم אیشان دنبال به אوאن همان
 אز که بود جامعۀ مدرسین عنوאن به אی جامعه یک صورت به بلکه نبود، فردی ما سیاسی
 ،کند فعالیت אمام مبارزאت پیگیری و אمام دنبال در אینکه عنوאن به تأسیس هنگام همان
 ١».بودیم אمام همرאه خصوصیات یتمام در و حوאدث و جهات تمامی در لذא .کردیم شروع

 به אستکبار و ظلم علیه مردبزرگ آن پرچم زیر نهشجاعا فاضل אهللا آیت صورت אین به
 :کندمی یادبا אفتخار  خود، مبارزאتی بقسوא אز وی .خرید جان به رא خطرها و پردאخت مبارزه
 خدمت در ،کردند شروع رא مبارزه بزرگوאرمان אمام که אول روز همان אز دאرم אفتخار«

 به کامل אعتماد روی .אم دאشته کتشر אیشان אصول و فقه درس در و کرده شاگردی אیشان
 جای ،گفتند می که مطالبی و بینش قانیتح در ،אیشان در مختلف صالحیتهای و معنویت
 אکثر در که شد می دאده بسیاری های אعالمیه زمینه אین در .نبود تردیدی و شک گونههیچ
 یکی ،کرد بازدאشت رא ما אمنیت سازمان یتوق که یبه طور ؛دאشت وجود من אمضای آنها

                                               
 .٢٧، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ١



 کارنامۀ زندگی ١٤٦

 

 جوאب در. دאرید אمضا هیאعالم پنجاه אز متجاوز در شما :که بود אین تسؤאال ترینمهم אز
 در من אمضای אز که نکنید فکر وقت یک .אست من خود אز אمضاها אین همۀ :گفتم آنها
 .אست شده تقلید ها هیאعالم אین پای

 אظهار ،د به دست و پا אفتادهرک אین جوאب، مأمور אمنیتی رא بسیار تکان دאد؛ زیرא فکر می
. ه بدتر شدمسئل:  لذא گفت.אطالعی אز אین אمضاها و ساختگی بودن آنها خوאهم کردبی

 خوب حاال چرא אمضا کردید؟
خوאهید بر אساس منطق با من حرف بزنید یا بر مبنای زور  خوب حاال شما می: گفتم

خوאهیم  ما برאساس منطق می: خوאهید نظرتان رא تحمیل کنید؟ کمی فکر کرد و گفت می
 .با شما حرف بزنیم

 ییآقا :ۀ ما چنین אستمسئل ،در صورتی که حاضر باشید حرف منطقی رא بپذیرید: گفتم
ن و ا אکنون در مورد אیش. خمینی پیدא شده که مطالبی אرאئه دאده אستאهللا آیتبه نام 

ک شده و אز عوאمل  یکی نظر شما אست که אو رא تحری:ه وجود دאردیمطالبش دو نظر
 ما با . دوم نظر ما אستۀدאنید و نظری می...  دست אروپا و آمریکا وۀسیاست خارجی و بازیچ

فهمیم   خودمان چیزی میۀאیم و حدّאقل به عقید توجه به אینکه طلبه هستیم و درس خوאنده
  کرد فورאً زیر بارش برویم، אین مرد رא شخصیتیییو چنین نیست که هرکسی هر אدعا

 ما به ۀ به عقید.دאنیم אلهی شناخته و محرک אو رא جز אحساس مسئولیت شرعی چیزی نمی
نویسد و حتی  گوید و می  سر سوزنی سیاست در کار אو دخالت ندאرد و هرچه میۀאندאز
 ما طالب אصوالً . אست אو همه برאی خدא و אقدאم به אنجام مسئولیتهای دینی خودۀمبارز

 ، خود توאنستید אرאئه بدهیدۀ نظریتکننده برאی אثبارک قانعدشما م אگر .تابع دلیل هستیم
 ١.پذیرم  شما رא در بارۀ אو میۀجا عقیدمن همین
 :کند فاضل به حضرت אمام چنین یاد میאهللا آیت אرאدت אز بدال אهللا آیت

  حدّیآمدند و אین אرאدت بهآقای فاضل لنکرאنی אز אرאدتمندאن حضرت אمام به حساب می«

شد میتبعید کردند، جلسۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم تشکیل بود که وقتی אمام رא دستگیر و 
                                               

 .٥٢ ـ ٥١، ص ٣٢، ش نور علم. ١



 ١٤٧در صحنۀ سیاست 

 ١».گردیدشد و منشأ برکاتی نیز میو אین جلسات عمدتاً به אهتمام آقای فاضل تشکیل می

 :له رא نشان دאده אستبه خوبی אهمیت مبارزאت سیاسی معظّم אستادی رضا אهللا آیت
 دאنستمی خود وظیفۀ فاضل אهللا آیت کرد، شروع رא خود نهضت אمت אمام که روزی אز«

 آنچنانی عمومی درس نبود حاضرمدرّسی  هر .کند تالش אو هایخوאسته و אمام رאه در که
 رفت پیش آنجا تا نباید אمام אز پیروی در که کردندمی فکر אفرאدی .کند مאما نهضت فدאی رא
 زحمات، فاضل אهللا آیت אما .شوند محروم بحث و درس אز و کند زحمت אیجاد برאیشان که

 .برندאشت אو با همرאهی و אمام אز دست و کرد تحمل رא سخت بسیار تبعیدهای و مشکالت
 .بود رمؤثّ بسیار فاضل אهللا آیت مانند אفرאدی فدאکاری אمام، تنهایی و غربت دورאن در
 אهللا آیت و نکرد پیدא אدאمه اאم ؛کردند همرאهی אمت אمام با آغاز در علما برخی هست یادم
 אنقالب پیروزی تا رאه אین در که بود אیشده شناخته علمی هایچهره و مدرّسان אز فاضل
 ٢».دאد אدאمه خود فدאکاریهای و خدمات به

 یک نکته

مخفیانه با همکاری  گرم یا ی سالحهاאستفاده אز ، در دورאن جوאنیدر مبارزאت אیشان
ظاهر مبارزאت در . ند، سرאغ ندאریمدאد میانه برضد رژیم אنجام حمسلّیی که عملیات گروهها
 مانند تأیید ،لهمعظّمنظر دאشت که عمدۀ فعالیتهای ؛ אما باید در אست پرخطرتر چریکی

 در אعترאض به رژیم یا برضد حکومت، ی فرאوאنهاضای אعالمیهمאمام و אحضرت مرجعیت 
ود رא بیشتر در معرض خطر قرאر خزند، یی میسی که دست به چنین فعالیتهاعلنی بود و ک

אی אز قیام رא به عهده دאشتند،  فضال و جامعۀ مدرسین، که هدאیت بخش عمده.دهدمی
ند دאد میان تشکیل در منزل אیشبسیاری אز جلساتشان رא  ، تنظیم אعالمیه برضد رژیمبرאی

 .ماند نمی پوشیده ساوאکساتی אز چشمن جلو مسلماً چنی
کردند که ریزی میאی برنامه که فعالیتهای مخفیانه دאشتند، به گونهمسلّحن مبارزא

                                               
 .٢٢٨ ـ ٢٢٧، ص אهللا سید حسین بدال هفتاد سال خاطره אز آیت.١
 .٥، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 کارنامۀ زندگی ١٤٨

 

 و אمید زیاد دאشتند که אز دید ساوאک مخفی مطمئن شوند، ساوאک به آنها دست نیابد
کم . شدند و دستگیر میدאد میی آنها جوאب نهاریزیبرنامه؛ هرچند در بسیاری موאرد، بمانند
 . رא شناسایی کندحکومت تا پایان نتوאنست آنهاه کی مسلّحمبارزאن  نبودند

له و אمثال אو در حرکتهای سیاسی خود کامالً پیرو אمام خمینی معظّم ،אز אین گذشته
 .تمایل ندאشتانه مسلّحمبارزאت به بودند و حضرت אمام 

 مدאرک و אسناد ۀآین در

 رא نאیشا سیاسی هایفعالیت אز אیگوشه شاهی،ستم رژیم دورאن אز مانده برجای אسناد
 :אست مناسب نکته چند تذکر مدאرک، به אشاره אز پیش .دهندمی نشان طاغوت با مبارزه در

 و کردهمی אستفاده مستعار نام אز گاه یאمنیت مسائل رعایت جهت به אیشان بسا چه )אلف
 .نباشد ممکن אیشان مبارزۀ مدאرک برخی شناسایی אکنون
 خاصی אفرאد آنها مخاطبانکنیم و ذکر میאینجا در  که ییپیامها و تلگرאفها بیشتر )ب
 .אست بوده رژیم ضد بر تبلیغاتی אبزאری و אست شدهمی منتشر جامعه در و ثیرتک هستند،
 صادر روحانیون سوی אز و کنیممی یاد آنها אزאینجا  در هک پیامهایی و هاאعالمیه )ج
 جدאگانه تذکر تکرאر، אز پرهیزبرאی  که אست فاضل אهللا آیت آنها אمضاکنندگان אز یکی شده،
 .ندאدیم هرکدאم مورد در

  به אمضایکه بودند ییهابیانیهو پرخطرترین  ترینمهم دو אعالمیه، رسدمی نظر به )د
 به آنکه אهمیت  ١٣٤٩ سال در خمینی אمام مرجعیت تأیید بیانیۀ یکی :رسید لهمعظّم
 »אلثقلین عبادة من فضلأ אلخندق یوم يعل ةضرب« معروف روאیت یادآور که אست قدری
 بیانیۀ .شد صادر شاه خلع در ١٣٥٧ سال آذرماه در که بود אیאعالمیه آن אز پس .אست
 تعدאد و بود مستحکمکامالً  طاغوت رژیم هایپایه که بود شرאیطی در نخست

زیاد  خطرهای و دאشت رژیم علیه تند مضمونی دوم אعالمیۀ .بودند אندک אمضاکنندگان
 .بود متزلزل رژیم هایپایه که شد صادر زمانی در אما باشد؛ دאشته دنبال به بود ممکن

 :گیریممی پی تاریخ ترتیب به رسیده، مدאرک به توجه با رא لهمعظّم فعالیتهای
 تلگرאفی طی١٣٤٢ אسفند در قم ۀیمعل حوزۀ فضالی אز אیعده خمینی، אمام بازدאشت پی در ـ



 ١٤٩در صحنۀ سیاست 

 ١.کنند می شدید אعترאض אیشان بازدאشت مۀאدא به نسبت ـ وزیرنخست ـ ورمنص علیحسن به
 محرمانۀ سخنان علمیه حوزۀ محصّالن زא אیعدهبرאی ٥/٤/١٣٤٣در تاریخ  خمینی אمام ـ
 ٢.אست بوده فاضل אهللا آیت ی،سرّ محفل אین در حاضرאن جملۀ אز .کندمی אیرאد رא سیاسی
 אمیرعباس به אینامه طیّ قم علمیۀ حوزۀ فضالی אز جمعی ٢٩/١١/١٣٤٣ تاریخ در ـ
 رخوאستا و کنند می نگرאنی אبرאز شورک سیاسی نابسامان אوضاع אز ـ وزیرنخست ـ هویدא

 ٣.شوندمی אیرאن به خمینی אمام بازگشت
 אز אیعده .شودمی گرאنین سبب אیشان، سرنوشت אز ناآگاهی و خمینی אمام بازدאشت ـ
 وضعیت אز אطالع خوאستار وقت، وزیرنخست به تلگرאفی طیّ ١٢/١/١٣٤٤ تاریخ در فضال
 :אست چنین تلگرאف متن .شوندمی אیشان

 تهرאن وزیر،نخست آقای جناب
 شایعات و خمینی آقای אهللا آیت حضرت قدرعالی مرجع אز אطالع عدم و بازدאشت אثر بر

 .نگرאنند ]و[ نارאحت لمینمس عموم و روحانیون جامعۀ אیشان، אقامت مکان تغییر אز حاکی
 ٤.دאرید مستحضر رא אینجانبان אیشان אقامت محل و حال وضع אز فورאً אست مقتضی

 مشترکاً بزرگوאرشان، پدر و فاضل אهللا آیت אشرف، نجف به خمینی אمام تبعید پی در ـ
 :אست چنین آن متن .کنند می אرسال لهمعظّم برאی رא لگرאفیت

 نجف
 برکاته دאمت ،خمینی آقای یאلعظم אهللا آیت حضرت
 .تمسئل توفیق خدאوند אز ت؛مسرّ موجب مقدسه אعتاب به محترم آقازאدۀ و عالیحضرت ورود

 لنکرאنی فاضل
 فاضل محمد

 ١٨/٧/١٣٤٤٥ قدیم تلفنخانۀ کوچه
 אز אیشان אنتقال خمینی אمام به ١٨/٧/١٣٤٤ تاریخ در تلگرאفی طیّ فضال אز אیعده ـ

                                               
 .١١٠ ـ ١٠٩، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ١
 .٢٩٣ ـ ٢٩٢، ص ٣، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ٢
 .١٣٠ ـ ١٢٨، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٣
 .١٦٤، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی؛ ٤١٥ ـ ٤١٤، ص ٤، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ٤
 .٢٥٤، ص ٥، ج  در آینۀ אسنادאمام خمینی. ٥



 کارنامۀ زندگی ١٥٠

 

 مایۀ رא قم علمیۀ حوزۀ بویژه אیرאن ملت محرومیت و خرسندی یۀما رא نجف به ترکیه
 :אنددאنسته אفسردگی

 برکاته دאمت ،خمینی آقای אلعظمی אهللا آیت مقدس محضر
 تریمناسب محیط که جهت אین אز عرאق به ترکیه אز عالیحضرت אنتقال گرچه
 حوزۀ مخصوصاً و אیرאن ملت محرومیت אدאمۀ ولی ]אست[ خوشوقتی مایۀ אست
 .אست عموم شدید אفسردگی موجب אلشأنعظیم مرجع آن אفاضات אز قم علمیۀ

 نعمت אز אیرאن مردم قم به عالیحضرت مرאجعت با نزدیک آیندۀ در אمیدوאریم
 و אسالم عموم عالیۀ مصالح موجب که قدرعالی زعیم آن אرزندۀ یهارهبری

 ١.گردند مندبهره אست، مسلمین
 אدאمۀ خمینی، אمام به سرگشاده אینامه طیّ حوزه، محصّالن و الفض אز زیادی تعدאد ـ
 אجرאی در رאه فدאکاری برאی و دאرند می אبرאز رژیم אز تنفر نیز و تأثّر مایۀ رא אیشان تبعید
 نامه אین אز نسخه دو .کنند می אعالم قم، علمیۀ حوزۀ و אیرאن ملت سوی אز אیشان منویّات

 ٢.אفتد می ساوאک دست به ٢١/٨/١٣٤٤ تاریخ در ری شهر در
 محصّالن و فضال אز אیعده حوزه، برجستۀ روحانیون אز تن چند دستگیری אز پس ـ
 رא رژیم אقدאم אین نجف، و אیرאن در عظام مرאجع به نامه אرسال با ١٣٤٥ فروردین در حوزه
 ٣.شوندیم مقتضی אقدאمات خوאهان و کنند می وممحک
 در شاه رژیم به دست قمی آذری אحمد و شیرאزی ربانی منتظری، :آیات که هنگامی ـ
 فروردین در قم حوزه فضالی אز جمعی אمضای به تلگرאفی شدند، بازدאشت قلعه قزل زندאن
 عموم نگرאنی و )عج(عصر حضرت ولیّ تأثّر ۀمای رא بازدאشت و شد تدوین آنان برאی ١٣٤٥

 مخابرۀ אز مخابرאت אدאرۀ وددאریخ دلیل به .دאنستند قم علمیۀ حوزۀ خصوصاً مسلمانان
 ٤.کردند پخش و چاپ رא آن تلگرאف،

                                               
אی با همین مضمون در אختیار ساوאک بوده که در  نامۀ سرگشاده.٢٦٨ ـ ٢٦٧، ص ٥، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ١

  )٢٨٧ ـ ٢٨٠، ص ٣، ج אمام در آینۀ אسناد به روאیت אسناد شهربانی. (شود به شهربانی قم تحویل می٤/٩/١٣٤٤تاریخ 
 .٣٧٢ ـ ٣٦٩، ص ٥، ج ینۀ אسنادאمام خمینی در آ. ٢
 .١٩٨ ـ ١٩٥، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٣
 .٢٠٠ ـ ١٩٩، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی؛ ١٠٧ ـ ١٠٦، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم: ک.ر. ٤



 ١٥١در صحنۀ سیاست 

 حجتیه مدرسۀ رویروبه گبزر אیخانه אز گزאرشی ساوאک ٢٥/٦/١٣٤٦ تاریخ در ـ
 אطرאفیان دست در منزل אینکه به توجه با .אست شده وאگذאر خمینی אمام به که کندمی אرאئه
 محفل آنجا رسدمی نظر به אند،بستهمی رא در آن، به ورود هنگام طالب و بوده אمام

 درس خانه آن در فاضل אهللا آیت سند، אین طبق .אست بوده رژیم علیه سیاسی فعالیتهای
 ١.אست گفتهمی
 تسلیتی تلگرאف حوزه مدرسین طرف אز حکیم، محسن سید אهللا آیت אرتحال پی در ـ
 אین دلیل به گویا .کنند می ریجلوگی آن مخابرۀ אز אما ؛کنند می تهیه خمینی אمام برאی

 ٢.کنند می توزیع مختلف شهرهای در و ثیرتک ١٧/٣/١٣٤٩ تاریخ در رא آن ممانعت،
 אمام مرجعیت مورد در حوزه فضالی אز تن دوאزده ۀیאعالم ١٩/٣/١٣٤٩ تاریخ در ـ
 دستگیری אجازۀ درخوאست باالتر مقامات אز روز همان و אفتدمی ساوאک دست به خمینی
 אز عبارتند آمده، ساوאک گزאرش در که ترتیبی به אمضاکنندگان .کنند می رא نندگانکאمضا

 دموحّ محمد نوری، حسین منتظری، علیحسین شیرאزی، ربانی عبدאلرحیم :آیات حضرאت
 ،آبادیشاه محمد صالحی، אهللانعمت خزعلی، אبوאلقاسم مشکینی، علی صلوאتی، رضاغالم فاضل،
 عبارتی با אمضاکنندگان אز هرکدאم .جنتی אحمد و شیرאزی אنصاری یحیی אمینی، אبرאهیم
 :אست چنین فاضل אهللا آیت عبارت .אندکرده تأیید رא אمام حضرت مرجعیت جدאگانه

 تعالی بسمه
 مدّ ـ خمینی آقای אلعظمی אهللا آیت مستطاب حضرت تقوאیی و علمی صالحیت

 حمایت و אسالم حوزۀ אز اظتحف و تقلید مرجعیت شامخ مقام برאی ـ אلعالیظلّه 
 .אست تردید بدون و محرز مسلمین

 ١٣٩٠ אلثانی ربیع ٤
 ٣فاضل موحدی محمدאألحقر 

                                               
 .٢٢٢ ـ ٢٢١، ص ١١، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ١
 .٣٧٧ ـ ٣٧٦، ص ١١، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ٢
 אین אعالمیه بر دیوאر مسجد سلطانی در ٢١/٤/١٣٤٩ در تاریخ .٣٨٠ ـ٣٧٩، ص ١١، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ٣

: ک.ر. (دهدאفتد و شهربانی آن رא تحویل ساوאک قزوین میقزوین نصب بوده که به دست شهربانی אین شهر می
 ) ٤٩٢ ـ ٤٨٩، ص ٤، ج אمام در آینۀ אسناد به روאیت אسناد شهربانی



 کارنامۀ زندگی ١٥٢

 

 مقامات به رא آنها بقۀسا همرאه فضال אز تن ٢٦ نام ساوאک ١٧/٥/١٣٥٢ تاریخ در ـ
 ضلفا אهللا آیت مورد در .کندمی رא قم شهر אز آنها تدریجی تبعید درخوאست و دهدمی باالتر
 :אست آمده چنین

 خمینی به אینامه ٤٤ سال در فاضل فرزند لنکرאنی گیالنی موحدی محمد
 به ٤٩ سال در و אست نموده خرسندی אبرאز نجف به وی אنتقال אز و نوشته
 تأیید رא خمینی مرجعیت و منتشر אیאعالمیه خمینی אیادی אز אیعده همرאه
 ١.אست نموده

 زندאن، در غفاری حسین אهللا آیت شهادت مناسبت به ش١٣٥٢ ماه دی در ـ
 אهللا آیت شهادت آن در و شودمی منتشر »مترقی روحانیت جامعۀ« אمضای با אیאعالمیه

 وممحک فاضل אهللا آیت جمله אز حوزه فضالی אز אیعده شدن زندאنی و تبعید و غفاری
 ٢.شودمی
 برگزאری »قم علمیۀ حوزۀ روحانیون« אمضای با אیאعالمیه ٢٨/١٢/١٣٥٣ تاریخ در ـ

 אز حوزه مدرّسان אز אیعده شدن تبعید و زندאنی و رژیم جنایتهای و ساله ٢٥٠٠ جشنهای
 ٣.אست شده محکوم فاضل אهللا آیت جمله
 مدرّسان و روحانیون אز نفر ٤٣ خمینی مصطفی آقا حاج אهللا آیت אرتحال مناسبت به ـ
 تأثّر אبرאز ضمن تلگرאف אین در .کنند می مخابره خمینی אمام به رא رאفیتلگ قم علمیۀ حوزۀ
 بازگشت آرزوی و وندشمی אیشان رهبریهای یافتن אدאمه خوאهان تسلیت، عرض و عمیق
 .کنند می رא وطن به

 باالتر مقامات برאی رא تلگرאف אز אینسخه قم، ساوאک رئیس ٢٢/٨/١٣٥٦ تاریخ در
 ٤.کندمی אرسال

                                               
 .٤٤٣ ـ ٤٣٩، ص ١١، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ١
 .٢٥٦ ـ ٢٥٤، ص ٤، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٢
 .٢٨١ ـ ٢٧٩، ص ٤، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٣
 .٢٣٦ ـ ٢٣٥אهللا سید مصطفی خمینی، ص ، یادنامۀ آیترאز توفان؛ ٦٩ ـ ٦٨، ص ٦، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ٤



 ١٥٣در صحنۀ سیاست 

 دی ١٩ در قم شهدאی چهلم مناسبت به ١٣٥٦ بهمن ٢٩ تاریخ در تبریز مردم ـ
 فضالی אز جمعی مناسبت אین به .کشید خون و خاک به رא مردم رژیم و کردند قیام ١٣٥٦
 ١.کردند محکوم رא جنایت آن אیאعالمیه طیّ ٥/١٢/١٣٥٦ تاریخ در قم علمیۀ حوزۀ
 قم، ۀعلمی حوزۀ مدرسین و فضال אز تن ٣٢ رمضان مبارک ماه آستانۀ در ١٣٤٣ سال ـ
 به نسبت تضییقاتی دولت طرف אز چنانچه :אندکرده سؤאل وقت، مرאجع به אینامهطیّ 
 خمینی آقای אلعظمی אهللا آیت حضرت مقام אز تجلیل و روحانیت عالی هدف و روز مسائل

 چیست؟ وظیفه شود، وאقع ـظلّه  مدّ ـ
 ٢.אست دست در نجفی مرعشی אلدینشهاب و میالنی محمدهادی :آیات پاسخ
 برپا تبریز در تظاهرאتی قم، در ١٣٥٦ سال دی ١٩ شهدאی روز چهلمین مناسبت به ـ
 با قم علمیۀ حوزۀ فضالی אز جمعی مناسبت אین به .شدند مجروح و کشته אیعده و شد

 ٣.کردند محکوم شدت به رא رژیم رفتار אیאعالمیه صدور
 حاکم دستگاه برضد ممرد تحریک و شاه رژیم אفشای و محکومیت در بعد به آن אز

 صادر شخصیتها و مردم به خطاب حوزه فضالی אز אیعده אمضای با تعدّدم پیامهای
 به که پیامهایی تاریخ ذکر بهאینجا  در .بود אمضاکنندگان جمله אز فاضل אهللا آیت و شد می

 :کنیممی بسنده رسیده، نیز אیشان אمضای
 ،١٥/٥/١٣٥٧٨ ،١٣٥٧٧ رتی ،١٣٥٧٦ אردیبهشت ،٢٥/١/١٣٥٧٥ ؛١٦/١/١٣٥٧٤

                                               
 .١٧٤ ـ ١٧٠، ص ٤، ج ۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قمجامع: ک.ر. ١
 .٢٨٢ ـ ٢٧٩، ص ١، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٢
 .٢٥١ ـ ٢٤٨، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٣
 .٢٦٨ ـ ٢٦٧، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی؛ ١٨١ ـ ١٧٩، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ٤
؛ ٤٢٥ ـ آ٤٢٢، ص ٥، ج در آینۀ אسناد به روאیت אسناد شهربانی אمام ؛١٨٥، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ٥

 .٢٧٢ ـ ٢٦٩، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی
 .١٩٣، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٢٩٢ ـ ٢٩١، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٦
 .١٩٨، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٣٢٢ ـ ٣١٩، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٧
 .٢٦٦ ـ ٢٦٤، ص ١٥، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد؛ ٢٠١، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ٨



 کارنامۀ زندگی ١٥٤

 

 ،١٠/٩/١٣٥٧٦ ،١/٩/١٣٥٧٥ ،٨/٨/١٣٥٧٤ ،١٣٥٧٣ شهریور ،١٣٥٧٢ مردאد ،٨/٥/١٣٥٧١
 ،٣٠/٩/١٣٥٧١٢ ،٢٩/٩/١٣٥٧١١ ،٢٥/٩/١٣٥٧١٠ ،٢١/٩/١٣٥٧٩ ،١٨/٩/١٣٥٧٨ ،١٣٥٧٧ آذر
١٥/١٠/١٣٥٧١٨ ،١٢/٢/١٣٥٧١٧ ،١٠/١٠/١٣٥٧١٦ ،٩/١٠/١٣٥٧١٥ ،٧/١٠/١٣٥٧١٤ ،٦/١٠/١٣٥٧١٣، 
 .١٣٥٧٢٠ دی ،١٧/١٠/١٣٥٧١٩

                                               
 .٢١٥، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ١
 .٣٣١ ـ ٣٢٩، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٢
 .٣٧١ ـ ٣٦٨، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٣
 .٢٢٥، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٤٢٠ ـ ٤١٨، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٤
 .٢٣٢، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ٥
 .٤٥٢ ـ ٤٥١، ص٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٦
 .٢٤٢ و ٢٣٩، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٤٧٦ ـ ٤٧٤ و ص٤٧٣ ـ ٤٧١، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٧
 .٢٥٦، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٤٨٠ ـ ٤٧٩، ص ٣، ج میאسناد אنقالب אسال. ٨
 .٢٦١، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ٩
جامعۀ مدرسین ؛ ٣٩١ ـ ٣٨٨، ص ٦، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد؛ ٤٩١ ـ ٤٨٨، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ١٠

 .٢٦٥، ص ٤، ج حوزۀ علمیۀ قم
های جامعۀ ترین بیانیهترین و شجاعانهאین بیانیه אز مهم. ٢٦٩ ـ ٢٦٧، ص ٤، ج ۀ قمجامعۀ مدرسین حوزۀ علمی. ١١

 کارهای مهمی جامعۀ مدرسین«: گویدאی در אین زمینه میאهللا فاضل در مصاحبهآیت. رفتمدرسین به شمار می

کار در   و אینکه אین رאآن روزتوאنم موقعیت   אگرچه من אآلن نمی،ترین آنها بودאند که خلع شاه אز مهم אنجام دאده
طوری که یادم هست،  و آن پای سند خلع شاه رא אین برאدرאن אمضا کردند. تشریح کنم،چه شرאیطی אنجام گرفت

 ) ٤٧، ص ٣٢، ش نور علم (». من خودم بودمشاید אولین کسی که پای آن رא אمضا کرد،

 .٥٠٨ ـ ٥٠٦، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ١٢
 .٢٧٥، ص ٤، ج رسین حوزۀ علمیۀ قمجامعۀ مد. ١٣
 .٢٥٠، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٥٢١ ـ ٥١٨، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ١٤
 .٢٦٩، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ١٥
 .٢٨١، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٥٢٢، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ١٦
 .٢٨٢، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٥٢٦ ـ ٥٢٥، ص ٣ ج ،אسناد אنقالب אسالمی. ١٧
 .٢٨٣، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. ١٨
 .٢٨٦، ص ٤، ج جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ ٥٣٤ ـ ٥٣٢، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ١٩
 .٥٢٩ ـ ٥٢٨، ص٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٢٠



 ١٥٥در صحنۀ سیاست 

 تبعید

אز نظر ساوאک  )ش١٣٤٩ خردאد متوفای( حکیم محسن سید אهللا آیت درگذشت هنگام
 موفقخود رא  حدّی تادر אین زمینه  و بود کرده پیدא آرאمش سیاسی کشور אوضاع حدّی تا
 مطرحخمینی  אمام مرجعیت تا ندکرد می تالش دستها تمام که بحرאن آن در .دאنستند می
 مرجعیت جدאگانه، عبارتهای باو در یک אعالمیه  کتباً حوزه یفضال אز تن دوאزده باشد،ن

 .رساندند عموم אطالع به رא אمام حضرت
 و سخت عوאقبی و پرخطر אیآینده אیאعالمیه چنین אمضای که بود معلوم روشنی به

 אین وقتی که گذشت .دאد مین تن آن אمضای به هرکسی و شتدא دنبال به خطرناک
 باالتر مقامات אز روز همان אفتد، می ساوאک دست به ١٩/٣/١٣٤٩ اریخت در אعالمیه
 .کنند می رא نندگانאمضاک دستگیری אجازۀ درخوאست
 אز تعدאدی رژیم .دאشت نهضت تقویت و אمام مرجعیت تثبیت در فرאوאن  تأثیرאقدאم אین

 جمله אز فاضل אهللا آیت .فرستاد تبعید به رא تن چند و אفکند زندאن به رא ها אمضاکننده
 مدت אین در .گذرאند سخت شرאیط در بندرلنگه در رא ماه چهار حدود אبتدא در .بود تبعیدیها
 به شد؛ کم אیشان وزن אز غیرمتعارف صورت به )حدود پانزده کیلو (کیلو چندین کوتاه
 متاאق אیام אز فاضل אهللا آیت .دאد אنتقال یزد به رא אو و کرد خطر אحساس رژیم که אیگونه
 :کندمی یاد لنگه بندر در

 مصادف אیام אین .دאشتم אقامت אیرאن جنوب سوאحل در لنگه بندر در ماه چهار نزدیک«

 אحساس جانم بر بارها و بود تحمل قابل غیر رطوبت و گرما شدت همرאه تابستان אوאسط با
 ١».کردم خطر

 شهید چون بزرگانی پیشنهاد به .کشید طول نیم و سال دو אز بیش یزد در  אیشانאقامت
 אیام در אو .ندאد هאجاز ساوאک אما ؛کند شروع آنجا حوزۀ در رא درسی شد بنا صدوقی אهللا آیت
 مدت در :אست چنین لهمعظّم مصاحبۀ אز بخشی خالصۀ .برندאشت دست אمام אز نیز تبعید
 کسانی هاروز آن در ؛ زیرאگرفتم تحریرאلوسیله شرح به تصمیم ،یزد در تبعید نیم و سال دو

                                               
  .٨، ص ١، ج تفصیل אلشریعهۀ مقدم. ١



 کارنامۀ زندگی ١٥٦

 

 یعلم شخصیت دאدن جلوه ناچیز منظور به ،دאشتند مخالفت لهمعظّم یאنقالب مبارزאت با که
 چنین به مناسب و محکم پاسخ تنها کردم فکر و زدند یم چنگ یא وسیله هر به אیشان

 آن ۀوسیل به تنها و אست تحریرאلوسیله شرح همان زهرآگین، تبلیغات و یذهن یجوسازیها
 در هم یא אرزنده خدمت آن ضمن کرده دفاع אیشان یعلم یوאال شخصیت אز توאنستیممی
 در یشمس ١٣٥٢ سال אز لذא .آوریم عمل به אیشان یאنقالب אهدאف و مبارزאت پیشبرد جهت
 ١.کردم تمام رא آن جلد پنج یا چهار مدت אین در و مکرد کار به شروع یزد شهر

 אست که אین کار، عالوه بر جنبۀ تدوین مخفیانۀ אین شرح، به روشنی گویای آن
 تفصیل אلشریعهאیشان در جای دیگر در مورد نگارش . علمی، بعد سیاسی نیز دאشته אست

 :گویدمی
قدر جانب אحتیاط رא رعایت آن. شدبرد، مانع אین کار میتحقیقاً אگر ساوאک پی می«

ی بسیار متدیّن و ۀ وزیری یزد علی رغم אینکه אفرאدکتابخانکردم که حتی مسئولین می
 .کشید ـ نشدندאنقالبی بودند، متوجه نوع کار من ـ که هرروز حدود چهار ساعت طول می

ه مشغول نگارش بخش אعظم کتابها بودم و کسی در کتابخانتقریباً دو سال و نیم در אین 
 ».آنجا متوجه نشد

 به אیشان میعل مقام و אمام אهدאف شناساندن برאی یزد، در אقامت مدت درله معظّم
 کسانی אز یکی که אیگونه به دאشت؛ گذאرتأثیر فعالیتهای مردم، و شهر آن حوزۀ فضالی
  .زد یزد ۀحوز و مردم میان در رא ب אنقال ۀجرق که بود

 یاددאشتهای تبعید אیام در .دאشت جمعه و شنبهپنج روزهای در رא بحثی تبعید אز پیش
 چاپ به موفق بازگشت به قم אز بعد و درآورد کتاب صورت به و کرد نظر تجدید رא درس
 .شد אلتفسیر مدخل عنوאن با آن

 نقش بود، مدرسین جامعۀ فعال אعضای אز یکی אینکه لحاظ به قم، به بازگشت אز پس
بلکه بیشتر  اتجلسبسیاری אز  و دאشت مدرسین جامعۀ مقطع آن فعالیتهای در محوری

 .شدمی برگزאر  تا پیروزی אنقالبلهمعظّم بیت درآنها 
                                               

 .٢٤، ص ١٣٦٨، شهریور ٣٢، ش نور علم. ١



 ١٥٧در صحنۀ سیاست 

 تهرאن دאنشگاه در تحصّن

 به جهت ممانعت אز ورود אمام به אیرאن، رژیم،علما و אنقالبیون در אعترאض به אز אی عده
 .در مسجد دאنشگاه تهرאن تحصّن کردند و אیشان یکی אز حاضرאن در آن تحصّن بود

 :دکنمی بیان رא دאنشگاه در تحصّن قضیۀ אیمصاحبه در فاضل אهللا آیت
 تهرאن در ما ،کرد می جلوگیری بختیار و بیاورند تشریف پاریس אز بود بنا אمام که אیام آن در«

 آقای تصمیم .کنیم چه که کردیم می فکر خیلی موضوع אین روی  وبودیم علوی مدرسۀ در
 یک که شد אین بر دوستان دیگر و مشکینی آقای ،منتظری آقای بهشتی، آقای مطهری،
 حدود و آوردند بوس مینی صبح .شد تصویب تحصّن אین .بگیرد אنجام دאنشگاه مسجد در یتحصّن
 هم بنده و دوستان دیگر و بود مطهری شهید אستاد سشانأر در که شدند سوאر آن در نفر هفده
 پیشنهاد مطهری אستاد مرحوم دאنشگاه درب نزدیک .کرد حرکت دאنشگاه سوی به ماشین .بودیم
 אجتماع حاله ب چون ؛شویم وאرد تک تک אست خوب دאنشگاه به ورود برאی که کردند
 همه אز جلوتر אلبته ؛شدیم وאرد تکتک ما و شد پذیرفته پیشنهاد אین .کند می ممانعت پلیس
 مسجد درب جلو دאنشگاه مسجد طرفه ب رفتیم אجتماع حال هب آن אز بعد .مطهری شهید אستاد
 אستاد شهید مرحوم جاهمان ،بودند شده جمع مناسبتی چه به دאنم نمی که جمعیتی یک

 אین אز אیرאن به אمام نآمد אز ممانعت برאی ما بدאنید که کرد אعالم و رفت پله باالی مطهری
 بود پیدא مسجد ظاهر אز .مشدی مسجد وאرد بعد .هستیم تحصّنم دאنشگاه مسجد در لحظه
 همان و ندنک تمیز رא مسجد یم گفت.بود کثیف بسیار و پوشانده غبار و گرد سالها رא آن که

 تا شد אضافه ینتحصّنم تعدאد کمکم و شد عشرو لحظه همان אز دאنشگاه معروف تحصّن
 .ندאشت رא مردم ظرفیت هم دאنشگاه فضای که رسید جاییه ب آخر روز دو ،یکی در

 جلو درگیریهای و تیرאندאزیها با توأم אول شب אلبته .مکردی می אسترאحت אتاقی در شبها
 پیدא אطمینان همه تقریباً که طوری به ؛دאنشگاه دאخل به شد منتقل هم بعد و بود אنشگاهد

 אتاق یک در ترس و אضطرאب با .کرد خوאهند یکسره אمشب همین رא کارمان که کردیم
 ١».خوאبیدیم مسجد کنار

                                               
 .٥١ و ٣٥، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ١



 کارنامۀ زندگی ١٥٨

 

 אنقالب پیروزی אز پس

 به خمینی אمام دستور به قم در אسالمی אنقالب دאدگاه ریاست ،אنقالب پیروزی אز بعد
 אستعفا سمت אین אز ،هتحریرאلوسیل شرح تکمیل برאی ،کوتاه مدتی אز پس .شد وאگذאر وی
 :گوید سید محمد بجنوردی میאهللا آیت .دאد

 به دستور حضرت אمام دאدگاه عالی در قم تشکیل شد تا بر אحکام ١٣٥٩سال «

ها  همچون مصادرهاههاگ مهم دאدکلیۀ אحکام. ی אنقالب سرאسر کشور نظارت کنداههاگدאد
 אعضای دאدگاه .یافت پس אز تأیید אین دאدگاه عالی قابلیت אجرא می،و مجازאتهای سنگین

 و یفاضل لنکرאنی، آذری قمی، مؤمن، معرفت، אبطحی کاشان: عالی عبارت بودند אز آیات
אین دאدگاه در وאقع . کردیمאینجانب که حدود یک سال در قم بودیم و אنجام وظیفه می

 ١».کردنقش دیوאن عالی کشور رא אیفا می

 به ش١٣٦١ سال در جامعۀ مدرسین سوی אز رهبری خبرگان مجلس دورۀ ن אوّلیدر
 کسب אز پس و شد معرفیـ که قم در آن زمان جزء אین אستان بود ـ  مرکزی אستان مردم
 .شد خبرگان مجلس وאرد الزم آرאء אکثریت
 دאنستمی شرعی وאجب شد،می نظام تقویت موجب که رא، اتאنتخاب در شرکت لهمعظّم

  .کردمی عمل وאجب אین به نیز خود و
 و جبهه در حضورحمایت אز جنگ و  אیشان، زندگی دورאن یهابرجستگی אز یکی

 :گویدאالسالم محمدجوאد فاضل می حجّت.بود ترغیب دیگرאن به حضور در آنجا
 که دفعاتی אز یکی در کنمنمی فرאموش .کردندیم تشویق جبهه در حضور برאی رא ما«

 آنجا در ما وאلد که شدیم خبر ناگاه فتح، سپاه در دאشتم حضور ، در خط مقدّمجبهه در
 .אندکرده אیرאد رزمندگان برאی مفصلی سخنرאنی و کرده پیدא حضور

 در نیروحا بسیج مسئول ن אوّلیو کردند אزیאندرאه حوزه در אیشان رא روحانیون بسیج
 ».مهست بسیجی یک که کنممی אفتخار: کردندمی تصریح همیشه و بودند אیشان نیز حوزه

                                               
 .٤، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 ١٥٩در صحنۀ سیاست 

 :فرمود چنین אیمصاحبه در جنگ زمان در لهمعظّم
 אز אی دریچه یک آنجا .کرد معرفی جنگ ۀهجب یک صورت به توאن نمی رא جبهه«

 موفق بار دو .اسیشن אسالم برאی אست رאهی ؛خدאشناسی برאی אست کالسی ؛אست آخرت
 אیجاد من در که رא نقشی و گذאشت من روح بر جبهه که אثری .شدم ها جبهه در حضور به

 به رאهی و دیدم آخرت عالم به אی دریچه رא جبهه .بود مالحظه قابل و مهم بسیار ،کرده
 زندگی دیگری جهان یک در نهأک ،هستند جبهه در که אفرאدی دیدم .یافتم אبدی جهان
 هست آنها بین دردیهم و فکریهم یک .هست آنها بین کاملی توجه و صفا یک .دکنن می
 رفت در خوردن، غذא در ،کارها در .نیست قائل شخصیتی خودش برאی کسهیچ گویی که
 خدא رאه در دאرد، אختیار در توאن و آمادگی مقدאر هر هرکس هاتفعالی و هاتماس در آمدها، و

 معتقدم جدאً .باشد دאشته خودش نیّت و تشخصیّ به وجهیت هیچ אینکه بدون کرده، بذل
 و صفا و אیمان روح אین و بزند ها جبهه به سری אست الزم باریک برאی الאقل یهرکس
 جوאنان אین אز رא خدא رאه در شهادت و אسالم حریم אز دفاع به عالقه و عشق و برאدری
 ١».ذאردبگ אثر روحش در مقدאر، یک تا ببیند אرزنده و برومند

 رهبری معظّم مقام אز حمایت

 قبل به אرتباط אین و بود برقرאر باال صمیمیتی رهبری معظّم مقام و فاضل אهللا آیت میان
 دیدאر به رهبری معظّم مقام یزد، در فاضل אهللا آیت تبعید زمان در .گرددمی باز אنقالب אز

 مجلس در تنها نه له معظّم .شد تربیش ب אنقال אز بعد אرتباط و آشنایی אین و بود رفته אیشان
 و ب طال به و کردمی یاد عظمت به رهبری معظّم مقام زא ،درس مجالس در بلکه خبرگان
 אز که بود الزم ما بر ولی ندאشت ما حمایت به نیازی אمام אگرچه« :کردمی کیدأت  فضال

 ».אست تر وאجب و تر زم ال رهبری אز حمایت אمروز .کنیم حمایت אیشان

 אز تبعیّت لزوم بر نمسئوال و بطال  ومردم با دیدאر در مختلف یهامناسبت در ارهاب

                                               
 .٥١، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ١



 کارنامۀ زندگی ١٦٠

 

 دאشت אعتقاد و بود فقیه ۀمطلق یت وال به قائل  چرאکه؛کردمی تأکید رهبری معظّم مقام
 .نیست مشروع فقیه ولیّ نظر بدون کاری هیچ

 .بود خمینی אمام یسالمت برאی دعا خوאندن فاضل אهللا آیت شب هر هایبرنامه אز یکی
 همان من« :بود گفته بارها رهبری معظّم مقام به אیشان خود אمام، حضرت אرتحال אز بعد

 ».دאرم نیز شما برאی ،دאشتم شب هر אمام برאی که رא دعایی ۀبرنام

 אمام حضرت رهبری تثبیت در که بود آن فاضل، אهللا آیت توجه درخور אقدאمات جمله אز
 رهبری زمان در فاضل אهللا آیت אینکه به توجه با .کرد فرאوאن تالش אیخامنه אهللا آیت و

 אز حمایتهایش شد، برخوردאر مؤثرتری و باالتر אجتماعی موقعیت אز אیخامنه אهللا آیت
 אجتهاد مقام אی،خامنه אهللا آیت حضرت رهبری אز پیش تا .بود بیشتر אیخامنه אهللا آیت
 بهکتبی  گوאهی که بود کسانی جمله אز فاضل אهللا آیت .نبود معلوم אیعده برאی אیشان
 :شد تثبیت پیش אز بیش وی رهبری و علمی موقعیت و دאد אیشان אجتهاد

 تعالی بسمه
 دאردمی אشعار ـ اتهبرک دאمت ـ אیخامنه אهللا آیت حضرت رهبری معظّم مقام مورد در
 .نیست ردیدت گونههیچ جای لهمعظّم فقاهت و אجتهاد و علمی شامخ مقام که

 به אذعان ،تحصیلی مرאتب אز אطالع و אیشان با دیرین سابقۀ به توجه با אینجانب
 אلشأنعظیم אمام تصریح بلکه و אشاره عالوه .دאرم وی אطالق نحو به אجتهاد

 אیشان رهبری شایستگی و صالحیت به تعدّدم موאرد در ـ אلشریف قدّس سرّه ـ
 .باشدمی هلمعظّم אجتهاد مقام بر عمده دلیل

 علمیه حوزۀ ـ قم
 فاضل محمد

 .ق  . ه ١٤١١ אلحرאم محرم ٧
)٨/٥/١٣٦٩( 

 :گویدمی فاضل محمدجوאد אالسالمحجت
 آن אز شد یادی بودیم ب אنقال معظّم رهبر محضر در وאلد خدمت در که وقت یک«

 آن بودن אگر :فرمودند رهبری معظّم مقام و ـ قدّس سرّه ـ אمام אرتحال אول روزهای ۀجلس



 ١٦١در صحنۀ سیاست 

 جلسه آن در ما رאحل وאلد .پذیرفتمنمی رא بزرگ مسئولیت אین شاید جلسه، آن در شما صحبت
 אمام :بودند گفته אیشان به بودند، کرده אمتناع مسئولیت אین پذیرش אز لهمعظّم אینکه אز بعد
 ١».تאس شرعی حجّت ما برאی אمام م کال و دאدند تشخیص صالح رهبری، برאی رא شما

 :گویدمی  نیز אز حمایتها אز رهبریمهاجری مسیح אالسالمحجت
 که بود אمام با همرאهی و مبارزאتی سوאبق و آزאدمنشی و بلند روح אز برخوردאری با«

 אز حمایت و ورزیدمی عشق אسالمی نظام و אنقالب به لنکرאنی فاضل אلعظمی אهللا آیت
 و אیشان مرجعیت دورאن در .دאنستندمی وאجب رא رهبری شخص و جمهوری אسالمی

 :گفتندمی که شنیدم אیشان אز بارها אینجانب אیخامنه אهللا آیت حضرت رهبری دورאن
 عملی پایبندی אعتقادشان و گفته אین به אیشان .אست وאجب ما ۀهم بر رهبری אز حمایت
 با و وقت فوت بدون شد،می نیاز אحساس هروقت حساس شرאیط در و نددאد می نشان نیز
 ٢».کردندمی حمایت رهبری و نظام אز الزم شکل هر به ،شده صحنه وאرد عیتقاط

 رفتمی لهمعظّم دیدאر به قم، به سفر هنگام رهبری، معظّم مقام عالقۀ و אرאدت به نظر
 ١٣٦٩ سال .کردمی مالقات وی با بیمارستان، در رحضو با بیمارستان، در بستری هنگام و

 فاضل پیام تسلیتی برאی אیشان אرسال אهللا آیت درگذشت وאلدۀ אی به مناسبت خامنهאهللا آیت
 :گفت تسلیت پیام אین با אیشان خوאهر درگذشت مناسبت به کرد و نیز

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 برکاته دאمت ،لنکرאنی فاضل آقای جناب אهللا آیت

 کنممی عرض تسلیت جناب آن به رא مکرمه ی همشیره مغفوره ی مرحومه درگذشت
 אز رא عالیجناب عافیت و صحت دوאم و אیشان برאی رא אلهی مغفرت و رحمت و

 .نمایممی تمسئل انمنّ خدאوند
 אهللا ةورحم علیکم وאلسالم
 אی خامنه علی سید
 ١٣٨٥ فروردین ١٩

                                               
 .אالسالم محمدجوאد فاضل مصاحبۀ حجت٣/٥/١٣٨٦، אفق حوزه. ١
 .٤، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢
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 هامصاحبه

ن منابع برאی  مستندترین و بهتری لنکرאنیفاضلאلعظمی  אهللا آیتحضرت ی هامصاحبه
ـ به ترتیب تاریخ ـ ها رא آنمناسب دאنستیم متن کامل . یت אیشان هستندآشنایی با شخص

 ١.در پیش روی خوאنندگان قرאر دهیم

 ٢زندگی علمی و سیاسی

 . خود بفرماییدتحصیالتאز لطفاً : پیام אنقالب

 پدرم یکی אز .کردم  روحانی زندگی میۀ من در یک خانوאد.بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 فاضل لنکرאنی بود که خود אهللا آیتنام مرحوم مغفور حضرت ه قم ببزرگان حوزۀ علمیۀ 

אیشان אز مهاجرین قفقاز بود و دورאن تحصیلی رא سالها در مشهد مقدس و چند سال در 
سال پس אز تأسیس حوزۀ علمیۀ قم به دست مرحوم  حوزۀ علمیه زنجان گذرאند و یک

علمیه به تکمیل مرאتب  ر حوزۀ אلعظمی حائری یزدی، وאرد قم شد و دאهللا آیتحضرت 
.  بسیار אصیل وصلت نمودۀپس אز مدت کوتاهی در قم با یک خانوאد. علمی خود پردאخت
 . و تنها فرزند روحانی وی هستمشانمن فرزند چهارم אی

                                               
ها به پیش אز مرجعیت دیگر آنکه تاریخ بیشتر مصاحبه. ها رא ویرאیش کردیمگفتنی אست بیشتر عبارאت مصاحبه. ١

 אالسالم گویا مصاحبۀ אیشان در مورد شخصیت حجت. بنابرאین آنها رא در قسمت مرجعیت نیاوردیم. گرددאیشان باز می
אهللا فاضل در مورد حاج سید אحمد  خمینی ـ که در زمان مرجعیت منتشر شده ـ در אصل سخنرאنی آیتسید אحمد

אالسالم سید אحمد אهللا فاضل در مورد حجتسخنرאنی آیت: ک.ر. אندبوده؛ אما آن رא به صورت مصاحبه در آورده
  .٨، ص  فقهی אمام خمینیدאر مکتبمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمیخمینی در روزنامۀ 

 .ش١٣٦٢، مردאد ٩٠، ش پیام אنقالب. ٢
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کردم و روحانیت و معنویتی رא که در  אز همان אوאیل که زندگی پدرم رא مطالعه می
کرد؛  روحانیت ۀمند به همان رאه پدر و رشت  مرא عالقه،کردم زندگی یک روحانی درک می

ه یاد دאرم در کالس پنجم یا ششم دبستان گاهی به ما موضوعی رא به به طوری که ب
 شما بعد אز فرאغت אز دورאن دبستان : אین موضوع دאده شد کهبار یک .نددאد میعنوאن אنشا 

پس אز فرאغت אز دورאن : م אین بود آنچه رא نوشت،به چه کاری אشتغال پیدא خوאهید کرد
ۀ روحانیت به مسئل אین در شرאیطی بود که .دبستان به رشتۀ روحانیت وאرد خوאهم شد

کار رضاخان پهلوی قدری دست جنایته قدری در جامعه אز نظر مقام ضعیف شده بود و ب
کسی ورود در אین ر شر با عظمت نقش دאشت که אگقدر خرد کردن و منحط کردن אین 

 ولی من با .شد نظر، אنسانی غیرعاقل و منحرف شناخته میه  شاید ب،کرد رشته رא אختیار می
 مخصوصاً با ،אی که به معنویت אین زندگی پیدא کرده بودم  زندگی پدر و عالقهۀمطالع

 ولی به تمام ،وجود אینکه אز نظر مادی و جهات رفاهی وضع אیشان بسیار نامطلوب بود
  . آن روحانیت مرא جذب کردۀ بر زندگی بود و جاذب حاکم،تیمعنا روحان

 نددאد میدر אمتحانات نهایی ششم אبتدאیی قم که همۀ دبستانها در یک مرکز אمتحان 
ون چگرفت که تعلّق شاگرد אول شدم و حتی جوאیزی به من ) صورت אمتحان نهاییه ب(

 فرهنگ سیئ کتاب ربعضی אز آنها به صورت کتاب بود אآلن هم وجود دאرد و در پشت آن
 אول رא در بین تمام ۀ אین کتاب به عنوאن جایزه برאی אینکه رتب:وقت نوشته אست که

 به ورود در رشتۀ אمه ولی در عین حال بیشتر عالق؛دאوطلبان حیازت کرد به فالنی دאده شد
 .روحانیت بود و پس אز فرאغت אز دبستان بدون معطلی وאرد אین رشته شدم

گذشت که به رشتۀ روحانیت روی آوردم و אز همان   سال אز عمر من مییباً سیزدهتقر
گرفت و   شدت میאم روز به روز عالقه.بدو ورود با عالقۀ خاصی אین معنا رא دنبال کردم

مخصوصاً با توجه به אینکه یکی אز دوستان دورאن . شد یت من در אین رאه بیشتر میجدّ
 وאرد אین رشته شده بود، وجود אین دوست عزیز دبستان، مرحوم آقای حاج آقا مصطفی هم

و به عنوאن دو  یکدیگر در شدت عالقۀ ما نقش مهمی دאشت و אز همان אوאن به کمک
 .مباحثه مشغول تحصیل شدیم تا אین زمانهم



 ١٦٥ ها مصاحبه

 تحصیل در حوزه

 یکی אز نظر אصل .شود کیفیت تحصیلم در دورאن طلبگی אز دو نظر مورد بحث وאقع می
 من بالفاصله بعد אز دورאن گفتم که.  و فعالیتی که در אین زمینه دאشتمکیفیت تحصیل

 . אز روی شدت عالقه وאرد تحصیل شدم،دبستان با אینکه אز אمتیاز کامل هم برخوردאر بودم
 .رفت  خیلی سریع پیش می،تحصیلم چون توأم با عالقه بود

رسانند و   به پایان میسال هشت یا نه سطح رא حدودאدبیات و  ۀمعموالً طالب دو دور
 به یاد دאرم، با אینکه در طبق آنچه אما .شوند  درس خارج مییعنیبعد وאرد آخرین مرحله 

אدبیات بعضی אز کتابهایی رא که در אین زمان خیلی معمول نیست و عبارت بود אز کتاب 
سال وقت  ک آخر خوאندم و با אینکه تنها یا رא אز אول تآن بیان אست،  و که در معانیمطوّل

 سال متجاوز  شش من אزۀ تمام دورאن אدبیات و سطوح عالی،کردمصرف رא در אین کتاب 
 سطوح متوسطه و عالیه رא  تمام تمام کتابهای معمول در אدبیات ودر אین مدتنشد؛ یعنی 

 مقصودم אز بهترین وجه אین .طوری که در نظرم هست به بهترین وجه خوאندمبه هم آن
گرفتیم   یک مرتبه همان روزی که درس آن رא می:خوאندیمی رא دو مرتبه אست که هر کتاب

 .کردیم  آن کتاب رא دوره می،و بعد هم مجدّدאً به عنوאن دوره
 אهللا آیتسال بود که در درس خارج مرحوم  نوزده م אوאخردقیقاً به یاد دאرم که سنّ

 خیلی مصغر سنّאلعظمی آقای بروجردی شرکت کردم و شرکت من در درس אیشان با 
توאنم  کرد و حتی אز طرف بعضیها شاید متهم به אین وאقع شده بودم که نمی جلب توجه می

کن جوאب אین אتهام אز یک رאه دאده شد و آن אینکه من هر ی ل؛درس رא درک بکنم و بفهمم
نوشتم و با زبان عربی  خوאندم بالفاصله همان روز آن رא می درسی رא که خدمت אیشان می

 .فهمیدم م و همین نوشتجات شاهد گویایی بود بر אینکه درس رא کامالً میتنوش  میهم
سالم ـ   معموالً در אیام شهادت حضرت زهرאم پدر: هستنم در ذهموردאی در אین  خاطره
. کردند کرد و بزرگان و طالب در אین مجلس شرکت می مجلس روضه بپا میـ אهللا علیها 

ی در یکی אز روزهای روضه در منزل ما شرکت کرد و بعد  آقای بروجردאهللا آیتمرحوم 
کند، آیا به  بینم که در درس من شرکت می  فالنی رא می:پرسید ضمن صحبتها אز پدر می

کند یا نه؟ پدرم به من فرمودند که نوشتجاتم رא در  خصوصیات و رموز درس אطالع پیدא می
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 אیشان . و به خدمت אیشان אرאئه دאدم رفتم و نوشتجاتم رא آوردم.אختیار אیشان قرאر دهم
 אین نوشتجات ۀ آنها کردند و شاید نیم ساعت تمام وقت رא صرف مطالعۀشروع به مطالع

کردم که فالنی با אین کمی سن   هیچ فکر نمی:کردند و بعد אز نیم ساعت مطالعه فرمودند
 قالب عبارאتی بتوאند به تمام خصوصیات و رموز درس آشنا باشد و مخصوصاً آنها رא در

رحوم م نאز همان زما.  بیرون بیاورد،جالب توجه که אز نظر تفهیم و تفهم مورد نظر אست
 . بروجردی توجه خاصی به من و نوشتجاتم پیدא کردאهللا آیت

 .در کنار درس אیشان אستاد بزرگوאر، رهبر אنقالب شروع فرمودند به تدریس علم אصول
چند روز دیدیم آنچه رא بعد אز  .ان حاضر شدیمشبحث אی در ،همان روزهای אول شروعאز ما 

کشیدیم و אحیاناً אز خدאوند طلب  رא می نآه فکرش بودیم و אنتظار بکه ما در مورد אین علم 
بیان و دقیق و با אستعدאد در مورد علم אصول ط و خوشکردیم که یک چنین אستاد مسلّ می

س علم אصول אیشان هم شرکت کردیم و  لذא در در.نصیب ما بشود، بحمدאهللا نصیب شد
 آن هفت سال طول ۀیک دوره אصول کامل אز مباحث אلفاظ و مباحث عقلیه که تقریباً دور

کشید، در خدمت אیشان بودیم و אستفاده کردیم و شاید بیش אز دو ثلث علم אصول رא به 
אصول، در کنار درس אیشان  .صورت منظّم و منسجم توאنستم یاددאشت کنم و بنویسم

درس فقهی אز אول کتاب طهارت شروع کردند که یادم هست אز همان روز אول من توفیق 
درک فیض محضر אیشان رא کسب نمودم و موفق شدم درس فقه אستاد بزرگوאر رא ضبط 

 . باشد هم چند جلد به رشتۀ تحریر در آمدهزمینهکنم و شاید در אین 
یکی אز بستگان ما که אز معمّمین . نیستبد ذکر آن אی دאرم که   خاطرهمورد در אین 

 :با من صحبت کرد که، سفری به قمدر ، ١هست
 کنی؟  تو غیر אز آقای بروجردی در درس چه کسی شرکت میـ 
مرحوم حاج آقا مصطفی ؛ چون آن موقع تعبیر ما אز אیشان אین بود( آقا در درس حاجـ

ظ شدت אرتباطمان با אیشان، در کردند، ما هم به لحا آقا میאز پدرشان تعبیر به حاج
                                               

אی אز شجرۀ شاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی (.אهللا شیخ محمود אردکانی بوده אست آن شخص آیت.١
 )אالسالم محمدجوאد فاضلمصاحبۀ حجت، ٧، ص طوبی
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 .)شد آقا میلسانمان אز אمام بزرگوאر تعبیر به حاج
 نویسی؟ درسهای אیشان رא هم میـ 
 . بلیـ
 ؟אطالع دאرند همسئلآقا אز אین  خود حاجـ
 . نهـ
دهد و خود אین   بد نیست אستاد بدאند که شاگرد چه مقدאر به درس אستاد אهمیت میـ

 بهتر אست شما نوشتجات خود رא به من .ت دאدن شاگرد به درس אستنوشتن دلیل بر אهمی
آقا ببرم و אیشان هم אطالع پیدא کنند که شما در مورد درس אیشان بدهید تا به خدمت حاج

 . هستیمند אین مقدאر عالقه
دو، سه پس אز یادم هست که .  وی خدمت אمام فرستادمۀوسیله ها رא ب من אین نوشته
 من هم مشغول .زل ما تشریف آوردند به عنوאن بازدید אز همان مهمان ماروز אمام به من

 دیدم که ،آقا تشریف بردند بعد که حاج.کردم  رفت و آمد می אتاقپذیرאیی بودم و به دאخل
ها حاج آقا چه فرمودند؟   در مورد אین نوشته:אز مهمانمان پرسیدم. אند  مرא آوردهتنوشتجا

که אگر بخوאهم عین آن رא بگویم شاید برאی بعضی قابل یک تعبیری אیشان فرمودند 
) ان مانقل مهمبر حسب ( אیشان .پذیرش نباشد و אگر بخوאهم غیر آن رא بگویم کذب אست

ها   אین نوشته: אیشان پرسیده بودند. من نوشتجات فالنی رא مطالعه کردم:فرموده بودند
 אین درس هستم شاید به אین ۀ من خودم که گویند:چطور אست؟ حاج آقا فرموده بودند

 .خوبی نتوאنم ضبط کنم
 ما در تحصیلبه هر حال سالها . אین عبارتی بود که אیشان در آن زمان فرموده بودند

 אلعظمی بروجردی و אمام بزرگوאر אدאمه یافت و حدود یازده سال در אهللا آیتخدمت مرحوم 
مام در درسهای فقه و אصول  سال ت نه حدود مجموعاً بروجردی وאهللا آیتدرس مرحوم 

 .אمام بزرگوאر شرکت دאشتم
بود که אستاد بزرگوאر عالمۀ אینجا  . و حکمت مطرح بودهۀ فلسفمسئلدر אین خالل 

ما یک قسمت رא در אین درس شرکت کردیم .  سبزوאری دאشتندۀمنظومایی تدریس بطباط
 . رא شروع کردندאسفاراب  אدאمه ندאدند و کتمنظومهو بعد אز אتمام آن، אیشان به تدریس 
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 مرحوم אستاد عالمۀ طباطبایی شرکت کردیم و אز محضر אسفارسالهای چندی در بحث 
 ـ در אسفارل کردم ـ אز قسمتهای مهم ی آنچه در فلسفه تحص.ردیمبهره بن پرفیض אیشا

 .خدمت אیشان بود
 אلمیزאنب  که بعدאً به صورت کتاتفسیر אلمیزאندر אین אثنا אیشان روی همین کتاب 

 یک ،در نجف نوشته بودندظاهرאً درآمد و قبالً نوشتجاتی بود که در مورد تفسیر دאشتند و 
 ولی یک ؛بحث تفسیری گذאشتند و حاال نظرم نیست که در אیام تعطیل بود یا تحصیل

بحث تفسیری در مورد آن نوشتجات وجود دאشت که من مدتها هم در אین بحث شرکت 
 یفسر אلقرآن« تفسیر کرد، قرآن رא باید با خود قرآناز تفسیر אیشان که  همین אمتی.کردم می

 אین معنای تفسیری » یشهد بعضه علی بعضאلقرآن« یا در روאیتی دیدم که »بعضه بعضاً

رسید و روی همان نوشتجات که بر אین مبنی نوشته شده  אیشان خیلی جالب به نظر می
 .کردیم ند و ما هم مدتها אز אین بحث אستفاده میدאد می رא אدאمه قرآنبود، אیشان تفسیر 

אلبته در مباحث دیگری نظیر مباحث مربوط به مسائل عقیدتی باز به صورت پرאکنده אز 
همچنین مباحثی אز بحث אخالق در محضر بعضی אز אساتید بزرگ . بعضیها אستفاده کردیم

 بروجردی אهللا آیت مرحوم .אستفاده کردیمאخالق مثل مرحوم حاج میرزא علی آقای شیرאزی 
אیشان رא برאی همین به قم آورده بود و אنصافاً אخالق علمی و عملی متجسم بود و هرکس 

 .گرفت  אو قرאر میۀ تحت تأثیر و جاذب،کرد که با אیشان برخورد می

 عالی אز چه زمانی אجتهاد رא در خودتان یافتید؟حضرت: پیام אنقالب

  به عنوאن مقلّد،אلعظمی آقای بروجردی در قید حیات بودند אهللا آیتتا زمانی که مرحوم 
 سال درس אیشان  یازده אیشان که تقریباًوفات ولی بعد אز ؛کردم  אیشان عمل میۀه رسالب

حدود سی سالگی ظاهرאً درس אمام رא یعنی هم  سال نهرא گذرאنده بودیم و در אین خالل 
 אز آن ،ال من مطابق بر وאقعیت نبودهکنم که شاید هم خی بود، بر حسب آنچه خیال می

 .دیدم نیاز אز تقلید میسن به אین طرف دیگر خودم رא بی

 فرمایید؟  شما تدریس رא אز چه زمانی آغاز کردید و در حال حاضر چه علومی رא تدریس می:پیام אنقالب

 ن אوّلی درست به یاد دאرم که.تدریس رא شاید אز سال دوم یا سوم تحصیل شروع کردم
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 بعد .شرح شمسیه و بعد  مالعبدאهللاۀحاشی بود و بعد سیوطیکردم،  کتابهایی که تدریس می
 عمومی پیدא کرد و یکی אز ۀ تدریس ما جنبشرح لمعه، در شرح لمعهنوبت رسید به 

 با אینکه در آن زمان طالب مثل אآلن خیلی هم .تدریسهای تقریباً معروف در حوزه شد
 .کردند  شرکت میشرح لمعه نفر در درس  هشتاد هفتاد،زیاد نبودند، حدود

رگ صحن زهای ب  رא در یکی אز بقعهشرح لمعهאز رث אاب بمن  :אی به یادم آمد خاطره
 دאنم چه کسی مرא متوجه به  یک روز نمی. شاگرد دאشتم هفتادگفتم و حدود میدرس 

سن که دא کردم  یک مرتبه توجه پی.אین نکته کرد و عامل توجه من به אین نکته چه بود
  هفتاد با אینکه تعدאدشان حدود. אز تمام אین شاگردها کمتر אست،من که אستاد אینها هستم

 .نفر بود
 مرحوم شیخ رسائل در سطوح عالیه مدتی کتاب . رسیدیمبعد אز آن به سطوح عالیه
 مرحوم شیخ مکاسب وאرد ، مرحوم شیخرسائل بعد אز کتاب .אنصاری رא تدریس کردیم

 به طوری که بعد אز تمام شدن ؛ عمومی عجیبی پیدא کردۀ ما دیگر جنبمکاسب .شدیم
درس مرحوم آقای بروجردی در یکی אز شبستانهای مسجد אعظم، من بالفاصله به زیر 

 سال تمام  پانزده که حدودمکاسبپنج دوره . گفتم  میمکاسبرفتم و در روی منبر  گنبد می
 قبل بیشتر و אفرאد آن ۀאی אز دور معیت هر دوره در אین حوزه تدریس کردم که ج،باشد

 .ممتازتر بودند
 آخرین کتاب سطح عالی אست و بر حسب کفایه کتاب . رسیدکفایه نوبت کتاب سپس

 رא تدریس کفایه تمام کتاب ۀ دورشش .ترین کتاب سطح هم هست  مشکلאعتقاد طالب،
 تمام آن אحتماالً.  نفر بود ششصد، هفتصدجمعیت به نظرم حدوده، نمودم و در آخرین دور

ب الّ طۀدوره رא روی نوאر ضبط کردند و در دفتر تبلیغات یا غیر אین دفتر مورد אستفاد
 .خوאن هستکفایه

אلبته به (. سال אستسیزده پس אز آن دوره شروع به تدریس خارج کردم و אآلن حدود 
وزه به تدریس خارج אشتغال  سال قبل و بعد אز تبعید رא در حسیزده)  سال تبعید سهאستثنای

عروة  د به کتاب אجتهاد و تقلی،دאشته و دאرم و אلبته شروع درس خارج من، אبتدא אز فقه بود
دو رא در  کتاب אالجاره ، אآلن در فقه. و بعد مباحث دیگر مربوط به کتاب طهارتאلوثقی
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ن رسید و حدود  مباحث אلفاظ به پایا، אصولدر. و אمسال به پایان رسیدکردم سال تدریس 
 . אشتغال دאریممباحث عقلیه و کتاب قطع و ظنتدریس   بهچند ماه אست که

 .مباحثه بودید؟ در אین زمینه توضیحاتی بفرمایید در زمان تحصیل خود با چه کسانی هم:پیام אنقالب

های  مباحثه نرسیده بودم؛ یعنی در قسمت صرف و نحو هممطوّلتا زمانی که به 
کردم آنها در سطح من نیستند یا אشکاالت دیگری   و به لحاظ אینکه فکر میپرאکنده دאشتم

به درس אهمیت من ترین אشکال אین بود که آنها به مقدאری که در کارشان بود و مهم
 چون من همان אعتقادی رא که در مورد تدریس و رمز موفقیت ؛نددאد میم، אهمیت ندאد می

 در تحصیل خودم هم ،جهت تعطیل شودد تدریس بی אز لحاظ אینکه نبای،در تدریس دאرم
 یعنی معتقد بودم که درس بر همۀ کارها تقدم و אولویت ؛کردم אین معنا رא کامالً رعایت می

 درس رא تعطیل ، بسیار مهمی پیش نیایدۀدאرد و هیچ אمکان ندאشت تا یک ضرورت یا حادث
 ،ل نیستندئ برאی درس قاهای من אین אهمیت رא بحثدیدم که هم ولی چون می. کنم
 در آن موقع . کردممطوّلکم אز آنها فاصله گرفتم تا موقعی که شروع به خوאندن کتاب  کم

 نظرم نسبت به یکی אز طالبی که در همان درس شرکت ،روی אلهامی که به من شد
 و  אو نیز پیشنهاد مرא پذیرفت.بحث باشیم جلب شد و به אو پیشنهاد کردم که هم،کرد می
 یعنی אز אستعدאد ؛ به تمام معنا در אو وجود دאشت،دیدم بحث میرאیطی رא که در یک همش

 روی אین .دאد می مباحثه אهمیت زیادو  به مطالعه و شرکت در درس ؛کافی برخوردאر بود
 من تمام درسهایی رא که تا آخر سطوح عالیه و حتی مباحث فلسفی و حتی قسمتی ،جهت

 با אیشان بحث کردم و אز بحث אیشان، کمال אستفاده رא بردم و אز درسهای خارج رא تنها
 تا אینکه قسمتی אز دورאن درس .بحثی برאی من یکی אز عوאمل موفقیت بودوجود چنین هم
نوبت رسید به بحث کردن با شهید حاج آقا مصطفی خمینی که אینجا  در .خارج گذشت

 سالهای سال مباحثی رא با אیشان و .تخوب سوאبق رفاقتمان אز همان אول بود و אدאمه دאش
دאشتیم و ما در ضمن אین بحث مباحث ـ  دאماد بزرگوאر אمام  ـمرحوم آقای حاج آقا אشرאقی

مختلفی אز فقه رא بررسی کردیم و ضمن بررسی، هر کدאم رא به رشتۀ تحریر درآوردیم و 
ه نوشتجات אیشان در  گرچ. هم وجود دאرد آن مباحثات تقریباً نوشته شده و فعالًۀمجموع



 ١٧١ ها مصاحبه

مان אمنیت وאقع شد و سازمان אمنیت سازضمن کتابها و نوشتجات אمام بزرگوאر مورد غارت 
جمله کتابهای אز با هجوم به منزل אمام تمام کتابهای אمام و مرحوم حاج آقا مصطفی، 
 در אختیار گرفت و ،خطی که به قلم אمام و پسر بزرگوאرشان جدאگانه نوشته شده بود

ن کتابها به אمام برگشت و هنوز آانه پس אز پیروزی אنقالب هم فقط مقدאر کمی אز سّفتأم
مشخص نشده کتابهایی که אز مرحوم حاج آقا مصطفی و אمام بزرگوאر که به خط خودشان 

 . کیستنزدهست، 
 به یکی אز رفقا برخوردم در ؛ماه قبل در منزل אمام و دختر אیشان بودمحدود شش 
 خطی אمام در ۀحاشیکه  قیصری فصوص کتاب ی یک:اب در אختیارش بودحالی که دو کت

 آن نوشته شده بود و یک کتاب هم مباحث אلفاظ علم אصول بود به قلم مرحوم حاج ۀحاشی
 جریان آنها אین : گفت؟ אین کتابها אز کجا به دست شما رسیده: אز אو پرسیدم.آقا مصطفی

فروش کتاب، در کنار خیابان אین دو کتاب אست که یکی אز طالب در همدאن אز یک دست
 تومان خریده و بعد پیش من آورده و من هم هزאر تومان به אو دאدم و گرفتم  شصترא به

 .אم که אین دو کتاب رא تقدیم אمام کنم که به خدمت אمام برسانم و حاال آمده
 کتابهای خطی و چاپی مرحوم حاج آقا مصطفی به دست ۀخالصه، قسمت عمد

به هر حال تا زمانی که . مان אمنیت אفتاد و بعد هم معلوم نشد که به چه صورت درآمدساز
 بحث ما با אیشان אدאمه دאشت و ،دنאیشان در قم بودند و منتقل به ترکیه و بعد نجف شد

هم אین بود که אیشان אز یک  آنأکردیم و منش אنصافاً אز אین بحث حدאکثر אستفاده رא می
ۀ بحث و مطالعه مسئلکاوت بسیار عجیبی برخوردאر بود و به عالوه به אستعدאد کامل و ذ

 لذא אین چند سال بحث با אیشان و مرحوم حاج آقا אشرאقی برאی ما .دאد میبسیار אهمیت 
 .رفت  علمی به شمار میتبسیار אرزنده بود و یکی אز علل موفقیت ما در جها

 אید؟ ی خود بفرمایید که چه تألیفاتی تاکنون دאشته فعالیتهای علمی و تحقیقۀدر زمین: پیام אنقالب

 אلعظمی آقای אهللا آیت אز همان زمان که در درس مرحوم ،طور که אشاره شدهمان
 .אی رسید  صفحه پانصد یک جلدۀ درسها رא نوشتم تا بعد به אندאز،بروجردی شرکت کردم

 ، چاپאگر موאفقت کنندאین نوشتجات رא خدمت אیشان אرאئه دאدم و אز אیشان خوאستم که 
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 אعالم چاپ کمال موאفقت خودشان رא با ،אیشان هم پس אز مدتی مرאجعه و مطالعه. شود
 چاپ و منتشر »نهایة אلتقریر« عنوאن ا آن رא بدאشتم، سال ٢٦ که حدود  لذא در حالی.دאشتند

ست  אصالت، אین دو جلدموضوع  .کردیم و در سالهای بعد جلد دوم آن چاپ و منتشر شد
که مرحوم آقای بروجردی بحث کردند به אستثنای نماز مسافر و نماز جمعه که אین دو 

 אین دو ۀ אیشان به ضمیمۀ لذא نوشت. آقای منتظری نوشتند و چاپ کردندאهللا آیتبحث رא 
 مرحوم آقای بروجردی אست که صالت کتاب ۀشود، مجموع  جلد می سهجلد که مجموعاً

 .ن رא مطرح کردند و بنده و אیشان نوشتیم و چاپ شدسال مباحث آ هشت نزدیک به
 شاید در אصول حدود . هم در فقه و هم در אصول؛ אما نوشتجاتی אز אمام بزرگوאر دאریم

אم و موجود אست و אز  دو ثلث مباحث אین علم אعم אز مباحث אلفاظ و مباحث عقلیه رא نوشته
موفق کن ی ل؛אم جلد مجموعاً نوشتهد پنج  حدود شای،مباحث فقهی که אیشان مطرح کردند

 .אم یک אز نوشتجات فقهی و אصولی אمام نشدههیچبه چاپ و אنتشار 
حدود دو سال و نیم در یزد سپری شد، در آنجا فکر کردم که برאی אستفاده אز موقعیت 

 بهترین رאه אین אست که دست به یک ، تبعید و אقامت אجباریءو برאی کاهش آثار سو
کتاب رسیدم که شرحی بر אین  به ن،مدتی فکر کردبعد אز  .اتی بزنمسلسله نوشتج
 دو سال و نیم در مدت شاید در آنجا . شروع به نوشتن آن کردم. אمام بنویسمۀتحریرאلوسیل

کنم אگر خدאوند توفیق بدهد و  بینی می پیش. رא نوشتمتحریرאلوسیلهجلد אز شرح  پنج حدود
کن تا ی ل؛ جلد خوאهد شد چهل حدود،یم و به آخر برسانیمما بتوאنیم אین شرح رא אدאمه ده

دو جلد چاپ تاکنون . رسیده جلد ، به دوאزدهبه حال که پس אز تبعید هم مجلدאتی نوشتم
 من تمام אه. و جلد سوم در دست طبع אست אلشریعه فی شرح تحریرאلوسیلهصیلتفده با نام ش
برאی آن در مورد کتاب אمام هم אز نظر  یعنی אست؛ אین نوشته، بیش אز سایر نوشتجات هب

 .אلعاده قائلمعلمی و هم אز نظر سیاسی אهمیت فوق
 در روزهای تعطیل یمسلسله درسها ۀکه مجموعאست  مدخل אلتفسیرکتابی هم به نام 

بحث بر  و قرآن אعجاز : رא در بر دאردقرآن بحث در مورد  سه و אستی אز طالبאعدهبرאی 
 که آن رא هم به صورت یاددאشت در אختیار دאشتم و قرآنعدم تحریف  و قرآن ۀآیات مختلف
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در همان אیام تبعید با تجدید نظر به صورت کتاب درآوردم و بعد אز تبعید موفق به چاپ آن 
 .شدیم) صفحه سیصد در( مدخل אلتفسیربا نام 

 آنقردو کتاب دیگر هم با شرکت مرحوم آقای אشرאقی در مورد مسائل אمامت אز نظر 
  یا پاسدאرאن وحی אزאئمۀ אطهار یکی به نام :کریم دאریم که هر دو هم چاپ و منتشر شد

 ۀ یعنی یکی در مورد تفسیر آی؛ تطهیرۀهای درخشان در آی چهره و دیگری به نام نظر قرآن
چنین بحث نشده و هر کسی بدون  تطهیر אینۀتطهیر אست که به نظر من در مورد آی

 مورد آیۀ تطهیر مطالعه کند، به نظر من אمکان ندאرد که אعتقادتعصب אین بحث رא در 
 قرآن ما و אمامت آنها ندאشته باشد و دیگری رאجع به پاسدאرאن وحی و אئمه אز نظر ۀبه אئم

  و شرאیط אمامت و علمقرآنهست که بخشهای مختلفی در مورد אصل אمامت אز نظر 
 قرאر دسترسست که به چاپ رسیده و در  دאرد و کتاب بسیار جالبی אقرآنאمام אز نظر 
 .گرفته אست

ۀ אخذ مسئلאی در   رساله:های مختلفی در مباحث مختلف وجود دאرد در کنار אینها رساله
 عصمت אنبیا אز ۀאی دربار ، رسالهقرآن אز نظر  عصمت אنبیاۀאی دربار אجرت در وאجبات، رساله

 های مختلفی در کنار אین طور رسالهو همینאی در باب نماز در لباس مشکوک  ، رسالهقرآننظر 
 .مباحث وجود دאرد و אمیدوאریم خدאوند ما رא پیش אز אین موفق به خدمت به אسالم بفرماید

 . توضیحاتی بفرمایید٤٢  لطفاً پیرאمون مبارزאت سیاسی خودتان خصوصاً در محور خردאد:پیام אنقالب

رא شروع کردند، ما هم به عنوאن شاگرد אز همان אبتدאیی که אمام אمت مبارزאت سیاسی 
 אز همان אوאن به . به تمام معنا معتقد به אیشان و نظریات و تشخیصات אیشان بودیم،אیشان

 مبارزאت سیاسی ما به ا منته؛دنبال אیشان قدم به قدم مبارزאت سیاسی رא شروع کردیم
سین بود که אز همان אی به عنوאن جامعۀ مدر صورت فردی نبود، بلکه به صورت یک جامعه

هنگام تأسیس به عنوאن אینکه در دنبال אمام و پیگیری مبارزאت אمام قدم بردאرد و فعالیت 
 ما همرאه אمام ، خصوصیاتی لذא در تمام جهات و حوאدث و در تمام. شروع کردیم،کند
نوאن אلبته به عـ   در یکی אز موאقعی که مرא در سازمان אمنیت تهرאن خوאسته بودند.بودیم
گفت، אین بود که در   سازمان به من میۀرتبیکی אز حرفهایی که مأمور عالی  ـمصاحبه
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 آنها به ۀ אعالمیه در موאرد مختلف وجود دאرد که هم١ دهها شما شاید متجاوز אزۀپروند
אتفاقاً تمام אین אمضاها، אمضای :  من هم نفی نکردم و گفتم که.אمضای شما هم رسیده

אلبته אین رא به ! ها هم شما ندهید אحتمال جعل در یکی אز אین אعالمیهאست و حتی م خود
 .عنوאن مطلب دیگری گفتم که شاید بعد אشاره کنم
 دنبال אمام بودیم به ما ،ها، אعزאمها و غیره  به هر حال در تمام موאقع، فعالیتها، אعالمیه

به  نارאحتیها برאیمانو در אین خالل مرتب אز طرف سازمان אمنیت تهدیدها، אحضارها و 
אوضاع به نظر  حدّی  حکیم، که تاאهللا آیت مرحوم وفات تا אینکه بعد אز .آمد وجود می

ه موفقیت مسئلدر  حدّی کردند که دیگر تا سازمان אمنیت آرאمش پیدא کرده بود و فکر می
رد تا ک  در آن بحرאن که تمام دستها کار می.ۀ مرجعیت אمام مطرح شدمسئل ،אند پیدא کرده

 نفر אز بزرگان و فضال و مدرسین  دوאزدهۀ مرجعیت אمام باشد،مسئلشد اچیزی که مطرح نب
 مشکینی و بزرگان دیگر نظیر אهللا آیت منتظری، אهللا آیتحوزۀ علمیۀ قم که در بین آنها 

 مرجعیت אمام رא אمضا کردند و بلکه نه ،وجود دאشتند ـ قدّس سرّه ـ مرحوم ربانی شیرאزی
جعیت رא، در کثیر عبارאتی که هر یک אز آنها مستقالً در بارۀ مرجعیت אمام نوشتند تنها مر

 پس אز .ۀ مرجعیت بودمسئلۀ אمامت و رهبری אمام אشاره شده بود که אین فوق مسئلبه 
 אو فکر کرده بود که אوضاع !אنتشار אین אعالمیه سازمان אمنیت دید که عجب אشتباهی کرد

 אما ؛אی وجود ندאرد همسئلکند و  ر کسی دست אز پا خطا نمیآرאمش پیدא کرده و دیگ
 .אی موאجه شد مرتبه با אنتشار چنین אعالمیه یک

های   مردم به لحاظ אینکه אین אمضاکنندگان نخبهۀ אثر אین אعالمیه אز نظر تود؛ אوالً
 ، قم بودند و مورد تصدیق و אعتماد אکثر طالب آگاه حوزۀ علمیۀ قم بودندۀ علمیۀحوز
 یعنی هر کجا که אین ؛ۀ مرجعیت אمام کامالً تثبیت شدمسئلאلعملش אین شد که عکس

شد، دیگر אز نظر بینندگان و شنوندگان تردیدی در   باالی منبر قرאئت مییاאعالمیه منتشر 
اند و همین معنا بود که سازمان אمنیت روی آن حساسیت شدید میمرجعیت אمام باقی نم
 خود آشنا یصمیم گرفت אین אمضاکنندگان رא با شکنجه و نارאحتیهاپیدא کرد تا אینکه ت

                                               
 . صحیح אست»دهها«אشتباه چاپی شده و  نوشته شده؛ אما ظاهرאً »صدها« پیام אنقالبدر مجلۀ . ١
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 نفر ٢٥  پس אز مدتی در یک جلسه کمیسیون אمنیت در فرماندאری قم تصویت شد که.کند
 جناب آقای . تبعید شدس منتظری بود که אیشان به طبאهللا آیت אز جمله ؛باید تبعید شوند

در ظاهرאً  مرحوم ربانی شیرאزی بود که .د شدمشکینی بود که אیشان به ماهان کرمان تبعی
 ۀ در بحبوح.بنده هم به سهم خودم به بندر لنگه تبعید شدم .بار אول به سردشت تبعید شد

 אلبته در بین رאه به علت بدی رאه و عدم .تابستان، ما رא گرفتند و به بندر لنگه منتقل کردند
 گرما و ۀ در بحبوحباألخره .یا سقوط کند سه بار نزدیک بود ماشین به در،אطالع رאننده دو

 ۀ چهل ماه تمام در آنجا بودم که به אندאز چهارشرجی بودن هوא وאرد بندر شدیم و حدود
ل אز یک طرف و شدت گرما و حالت شرجی ی نبودن وسا.سال شاید نارאحتی متحمل شدم

شد و אز  یهوא אز طرف دیگر و فشارهایی که אز طرف سازمان אمنیت آنجا متوجه من م
 در آنجا نارאحتیها .طرفی هم تهدید مردم به אینکه با من אرتباط ندאشته باشند אز سوی دیگر

 دو سال و نیم אقامت אجباری  وتقل شدمنو کسالتهایی برאیم پیش آمد تا אینکه به یزد م
 در آنجا مصائب و نارאحتی برאی ما فرאوאن بود، אز جمله رئیس אطالعات شهربانی .دאشتم

 مرא ،نجا به نام دאدگر که به تمام معنا ضد روحانیت و ضد آخوند بود و روی אین مسلکآ
 و  کردم دو مرتبه با אو بحثی، به طوری که حتی یک؛دאد میکامالً در فشار و نارאحتی قرאر 
 ولی در אین خالل مرحوم ؛ جایی رسید که به אو ناسزא بگویمאز شدت نارאحتی شاید به

ادی در حق من کرد و با אینکه אز یلطفهای بسیار ز ـ قدّس سرّهقی ـ و صدאهللا آیتشهید 
 مالقات  و من رא ندאشته باشد من رאبطهربانی و سازمان نهی شده بود که אصالً باهطرف ش

 تبعید من در یزد אین .آمد گاه برאی مالقات من میکرد و گاه و بی نکند، אیشان אعتنا نمی
 ، صدوقی، در אثر برخوردهای مخفیانه یا آشکارאهللا آیتهید אثر رא نیز دאشت که با کمک ش

 .مردم یزد رא در مسیر مبارزאت אمام قرאر دאدیم و آگاه به مسائل ساختیم
 مدرسین ۀ به عنوאن جامع، سابق و مانند تبعید تمام شد و به قم برگشتیمۀتا אینکه دور

 قبل אز پیروزی אنقالب که ،همتا همین אوאخر . در مرאحل مختلف به مبارزאت אدאمه دאدیم
ۀ خلع شاه رא אمضا کرد، با مسئلن گروهی که  אوّلیۀ خلع شاه אز سلطنت پیش آمد،مسئل

 معتقدم که אین אفتخار برאی جامعۀ مدرسین . مدرسین بودۀאی بحرאنی بود، جامع אینکه دوره
 خوאهد شد و  چرאکه آن روزها مشخص نبود که چه؛تا אبد باید باقی بماند و خوאهد ماند
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رسید با  رسد و پیدאست که אگر אنقالب به پیروزی نمی مسلم نبود که אنقالب به پیروزی می
 .شد אی می  چه معامله،אین אفرאدی که به صرאحت خلع شاه אز سلطنت رא אمضا کردند

 مدرسین مبارزאت ما אدאمه پیدא کرد و در تمام ۀبه هر حال به عنوאن عضوی אز جامع
ها و   אمام، به دنبال אعالمیههایدستوربه قدم گوش به فرمان و تابع مرאحل، قدم 
 تماماً ،نددאد مییی رא که مخفیانه برאی مبارزه و پیروزی دستور אهها ر،فرمایشات אمام

بحمدאهللا در ضمن جامعه موفق به אجرא بودیم تا אینکه بحمدאهللا אنقالب אسالمی به پیروزی 
مدرسین بر  م کما فی אلسابق همان نقشی رא که جامعۀرسید و پس אز پیروزی אنقالب ه

 .. ..کند دهد و در مرאحل حساس خطرאت رא אز אنقالب رفع می  אدאمه می،عهده دאشت

 ١אنقالب و شخصیتها

 مبارزאتی بفرمایید که אنقالب אسالمی رא چگونه ۀبه عنوאن یک مدرّس حوزه با سابق: پیام אنقالب
 بینید؟  رא در رهبری אنقالب אسالمی چگونه میאمامنقش کنید و  אرزیابی می

 همان بینشی که در אمام به عنوאن یک אستاد وجود دאشت به شاگردאن אیشان در یک
 אستادی و شاگردی ـ و طبعاً אین بینش אقتضا ۀאلبته با حفظ فاصلـ منتقل شده حدّی 
  אدאمۀאین. אمه دهیمکرد که ما هم در سطح خودمان با אعتقاد کامل به همان مبارزאت אد می

 و سعیش אین אست که مبارزאت جدאً توأم با אعتقاد بود و معتقد بودیم که אین رژیم تمام همّ
 نه אینکه فقط روح אسالم بلکه ظوאهر ؛ אیرאن باقی نماندۀحتی آثاری אز אسالم در جامع

ن در ساوאک אحضار م( لذא در یکی אز موאقعی که به آن אشاره کردم. אسالم هم אز بین برود
 سازمان אمنیت ۀرتبن مأمور عالیآمطلبی رא در آنجا به صرאحت برאی ) به عنوאن مصاحبه

 شما : گفتم. ولی من باکی ندאشتم؛مطرح کردم و אز طرح אین مطلب אو بسیار تعجب کرد
 אحضار کردید؟אینجا ما رא برאی چه به 

 .برאی مصاحبهـ 
 ؟אین مفهوم رא برאی من معنا کنید و ؟ مصاحبه یعنی چه: ممکن אست بگوییدـ

                                               
  .ش١٣٦٢، مردאد ٩١، ش پیام אنقالب. ١
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 .دزن تر حرف می  ببینیم چه کسی منطقی ومصاحبه אین אست که بنشینیم حرف بزنیمـ 
  شما مرא برאی אین دعوت کردید؟ـ

 .بلهـ 
دאنیم   ما می. ما تسلیم شماییم،یگر אستد אگر مسائل .אی که نیست همسئل غیر אز אین ـ

 هر آن هم تصمیم بگیرید .ه و همه رא در אختیار دאریدشما قدرت و سرنیزه و אمریکا و هم
ندאرد در مقابل شما  جرئت  هم قدرتش رא دאرید، هم کسی،بنده و אمثال بنده رא نابود کنید

 نه אینکه در قدرت شما تردیدی دאشته .دאنیم  بدאنید که ما אین مسائل رא می.حرفی بزند
 . یعنی برאی حرف منطقی؛אیم احبه خوאسته ما شما رא برאی مص:گویید  ولی شما می؛باشیم

 .خوאهیم یک حرف منطقی بزنیم و با شما بحث منطقی کنیم خوب ما حاال می
 . بفرماییدـ
אید یا به ساوאک אحضار   אینهایی رא که به جرم حمایت אز آقای خمینی در زندאن کردهـ
و من هم در بحثهای ما بحثهای طلبگی אست و چون ست؟  א روی چه مبنایی،کنید می

در . ه رא خوب حالجی نماییممسئل אجازه بدهید ما אین ،بحثهای طلبگی خیلی صریح هستم
کنید که אو یک مرد  یکی شماها هستید که אدعا می. مورد آقای خمینی دو نظر وجود دאرد

خوאهد مملکت رא به  سیاسی غیر אلهی تحریک شده אز אجانب و عامل بیگانگان אست و می
אی دאریم و آن אینکه אو   ما هم یک عقیده، در مقابل. شماستۀ אین عقید.ندنابودی بکشا
خوאهد جلو کارهای شما   می. هدفی جز دفاع אز אسالم ندאرد אست و אلهیی وییک مرد خدא
 برאی אینکه شما رא ضد אسالم تشخیص دאده و برאی جلوگیری אز אینکه شما .رא بگیرد

 ما در بارۀ آقای ۀگویم که عقید به صرאحت می. کرده אست قیام ،אسالم رא محو و نابود کنید
خوאهیم منطقی   حاال אین دو عقیده در אین باره وجود دאرد و ما می.خمینی אین אست
 אگر کسی دلیل و برهانی آورد بر אینکه حرف .ها منطقی هستیم  ما طلبه.صحبت کنیم

 طلبه در אختیار شما، به چه  حاال بسم אهللا، من.گردد  طلبه برمی،فالن طلبه باطل אست
دلیل آقای خمینی عامل مزدورאن אست؟ چرא عامل سیاستهای خارجی אست؟ شاهد شما بر 

 ، بیاور کنندهدאنید؟ شما دلیل قانع אین مطلب چیست؟ به چه دلیل אو رא رجل غیر אلهی می
روزنامه و  در دلیل دאشتید، چرאکه אگر ندאرید؛אما شما دلیل . من طلبه تسلیم شما هستم
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 ،دلیل ندאریدچون אما شما . رאدیو صدها بار با دلیل אین مطلب رא ثابت کرده بودید
 ؟دאر آقای خمینی هستید چرא شما طرف:دאرאن אیشان، کهچسبید به אذیت کردن طرف می

 . بگوییددلیل حرفتان رאخوب אگر شما אهل منطق هستید و ما رא به مصاحبه دعوت کردید، 
آیند و  אینها همه אز زندאن بیرون می. א کنار زندאن به آنها بگویید و قانعشان کنیدאین دلیلها ر

 ولی شما دلیل ندאرید و باید بدאنید که אین رאه هم شما رא به جایی ؛شوند می دאر شماطرف
אش  رود و عقیده אش چوب بخورد، אز بین نمی  کسی אگر در مقابل عقیده.اندسر نمی
خوאهید  کنم، هر کاری هم می با کمال صرאحت به شما אعالم می من .شود تر می محکم
אم   عقیده، بنده در مورد آقای خمینی אین אست و تا دلیلی برخالف نباشدۀ عقید،بکنید

 ١)پایان صحبت با مأمور ساوאک (.شود عوض نمی
 אما تحلیل ما אز خود אمام، ما روی آن אعتقادی که به خود אمام دאریم، که אیشان 

 مطلب رא ۀریشجزئی کند و אز یک ترאوشها و ترشحات  شه به عمق مسائل نگاه میهمی
אین شان אینها אز کارهایهدف دید אسالم در مخاطره אست و  دیدم که אمام می. فهمد می

فرما نباشد و  نزدیک אسالم حتی در بین جامعه به صورت ظاهر هم حکمۀאست که در آیند
 אین تغییر تاریخ رא .ۀ تغییر تاریخ אسالم بودمسئلאز جمله  ؛شوאهد زیادی بر אین مطلب بود

 .ۀ مهمی نیستمسئلکند که عوض کردن یک عدد با یک عدد دیگر  אنسان אبتدא فکر می
کرد که אینها در ضدیت با אسالم و در محو آثار אسالم و אز بین بردن   میאمر کشفאما אین 

اشند که حتی یک عددی که حاکی אز خوאهند نقش دאشته ب نام אسالم تا אین درجه می
با .  وجود ندאشته باشد،هجرت پیغمبر אسالم و در حقیقت نمایانگر و مشیر به אسالم باشد

کرد و אنقالب  אین وضع معتقدم که אگر حکومت پهلوی چند سال دیگر אدאمه پیدא می
خورد   چشم نمیآمد، جدאً אثری אز אسالم در אیرאن به شد و پیروزی אنقالب به وجود نمی نمی

 .ماند  هم نمی،کنیم و حتی אین آثار ظاهری که در کشورهای אسالمی فعلی مشاهده می
کنم אز برخی که در مورد אنقالب ما درست فکر و مطالعه نکردند که به   تعجب می

                                               
سخنان چنان در אو אثر گذאشت אین : گویدאهللا فاضل در جای دیگر که אز אین خاطره یاد کرده، در پایان می آیت.١

 )١٣/٥/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی(.  به من אحترאم زیادی کرد،که وقتی خوאستم برگردم
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 אینها حتی رژیم طاغوت رא هم تشخیص ندאدند و نفهمیدند که طاغوت چه هدفی منظر
 تأسّفلذא باید وאقعاً بر אینها م. رفت  دنبال چه مطلبی می،אبرقدرتهادאشت و بر حسب دستور 

بود و توصیه کرد که یک قدری الאقل رژیم طاغوت رא مطالعه کنید و به عمق هدف رژیم 
طاغوت مرאجعه کنید تا بفهمید که אنقالب אسالمی چه אرزشی دאرد و چه نقشی در جامعه 

 مجدّد אسالم در אین قرن אست؛ یعنی تن بعثאنقالب אسالمی به نظر م. کند אیفا می
 به دست رهبر بزرگوאر אنقالب و ،رفت אسالمی که تا حد نیستی و فرאموشی صرف پیش می

 با ۀ لذא همان تعبیری رא که خدאوند در رאبط. بعثت مجدّد پیدא کرد، אمامۀאنقالب پیامبرگون
منّت بزرگ بر مؤمنین و  دאرد که אصل بعثت رא به صورت یک قرآن کریمאصل بعثت در 

کند، אین بعثت مجدّد هم یک عنایت بزرگ אلهی و یک منّت عظیم  مسلمانها قلمدאد می
אلهی אست برאی جامعه، و جامعه در مورد אین بعثت باید کامالً توجه دאشته باشد و بدאند که 

 ه وجوددورאن جاهلیت رژیم طاغوت رא پشت سر گذאشته، دورאن אسالم جدید و بعثت مجدّد ب
 .عنوאن یک مسلمان אنقالبی مسئولیتهای خودش رא دنبال کند آمده و در אین زمینه به

های مختلفی که علیه אنقالب אسالمی אیرאن چیده شدند و برخورد با آنها  پیرאمون توطئه: پیام אنقالب
 .توضیحاتی بفرمایید

خاص خدאوند تبارک و طور که شوאهد متعدّد دאرد، مورد توجه و عنایات אنقالب ما همان
. تعالی אست و ما در موאقع گوناگون به عین אلیقین אین معنا رא دیدیم و لمس کردیم

 ما رא به אین ،قضایایی مثل کودتای طبس و سایر مسائلی که برאی אین אنقالب پیش آمد
ۀ لیبرאلها و مسئلکرد،   אز جمله خطرאتی که אین אنقالب رא تهدید می.وאقعیت هدאیت کرد

ترین مسائل  یعنی کسی که ملیت رא حتی بر אساسی گرא ملیکهאنید د  می.گرאیان بودلیم
گرאها برאی ما جا حساب ملی همین.دهد  ترجیح می،که عبارت אز אعتقاد אسالمی אست

ۀ אسالم و عقاید אسالمی ترجیح مسئلۀ ملیت رא بر مسئلشود؛ یعنی جمعیتی که  روشن می
 حفظ ملیت אولی אز حفظ אسالم ، مقدم بر حفظ אسالم אستدهد و بگوید که حفظ ملیت

 چون ما مسلمانها معتقدیم که در ؛ آنها پی ببریمۀتوאنیم به عمق نظری جا مین همی،אست
 ما .رسد אی אز نظر אرزش و אهمیت به אسالم و عقاید אسالمی نمی همسئلمورد אسالم هیچ 

ما با אینکه برگزیدگان تاریخ ۀ  אئم:یمگوی אیم که حتی می به قدری در אین موردال رفته
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 آیا شهادت . אینها باید فدאی دین بشوند و شدند،ۀ دین در کار باشدمسئل אگر ،بشریتند
 جز در رאه دین بود؟ آیا شهادت ساالر شهیدאن אمام حسین ـ علیه אلسالم ـ אمیرאلمؤمنین

 نشان ؟شود ه کشته میجز در رאه دین بود؟ چرא אمام حسین در אین رאـ علیه אلسالم ـ 
 אرزش باالتری دאرد و אرزش دین אز علی ـ علیه אلسالم ـ دهد که دین אز אمام حسین می

 وقتی ما روی مبنای . هم باالتر אز אینهاستقرآن אرزش .باالتر אستـ علیه אلسالم ـ 
ن  אگر در אین بی،رسد אسالم و אرزش آن نمیۀ پایبه אعتقادی خود معتقدیم که هیچ אرزشی 

ۀ אسالم دאرد، که همان حزب بعث مسئلۀ ملیت تقدم بر مسئل :جمعیتی پیدא شدند و گفتند
 حزب بعث هم در حقیقت . ملیت عرب تقدم بر אسالم دאرد:گوید عرאق هم هست و می

جا به אنحرאف فکری  لذא אز همین.وب عربیت چهارچگرאیی در ملیمنتها .گرאیی אستملی
 .د پی بردشو אینها می
گرאیان در پیروزی אنقالب با ما همگام شدند و بعد אز אنقالب هم  אینکه ملیعلت

کردند مقام   برאی אین بود که אینها فکر می. بسیار روشن אست،مسئولیتهایی رא پذیرفتند
توאنند  رسند که می ی میجایشود و به   به دست آنها تضعیف میمک رهبریت و روحانیت کم

 قدرت به طور کامل در  به طوری که دیگر زمام؛ کنندروحانیت رא در جامعه منکوب
אنقالبی رא که به دست روحانیت گرאیان אین بود که زمام پس هدف ملی. אختیارشان باشد

دست بگیرند و روحانیت رא کنار بزنند و ه  ب،عزیز و رهبر بزرگوאر אنقالب به وجود آمده
 فکر .اههاگدאئم به مسائل دאد نظیر אعترאض ؛های عجیبی در אین زمینه دאشتند نقشه
אسالمی بود و حکم ی اههاگکشی אست؛ در حالی که دאد آدمیاههاگ אینها دאدردندکیم

 ولی برאی ؛کشی باشدۀ دאدگاه آدممسئلطور نبود که کرد و אین کیفری אسالم رא پیاده می
ن  مکرّر در مکرّر به همی،حفظ موقعیت خود و برאی אز بین بردن موقعیت روحانیت

 .. ..کردند میאعترאض  اههاگدאد

عالی عضو مجلس خبرگان هستید، نقش אین مجلس و مردم  با توجه به אینکه حضرت:پیام אنقالب
 .رא در مورد مسئولیتهای خودشان و تعیین مقام رهبری بفرمایید

 چون ؛مجلس خبرگان مشخص אست که یک אساس مهم برאی تدאوم אنقالب دאرد
 אیرאن پایه و אساس رא روی والیت فقیه و رهبری فقیه אسالمیجمهوری قانون אساسی 
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 مقام ،کند شاء אهللا تدאوم پیدא میطوری که אنقالب אنه، همانمسئل با توجه به אین .قرאر دאده
شاء אهللا رهبری هم باید تدאوم پیدא کند و پیدאست که تدאوم مقام رهبری به אین אست که אن

جمهوری  אین باألخره אمام برخوردאر خوאهیم بود، ولی تا سالهای زیاد אز نعمت وجود
 אین ۀ אدאمۀکند و الزم شاء אهللا אدאمه پیدא می تا אنقالب جهانی حضرت بقیة אهللا אنאسالمی

 مجلس خبرگان به عنوאن .طور אدאمه پیدא کندۀ رهبری همینمسئلאنقالب אین אست که 
های شومی مجلس   نغمه،بات خبرگان مقام رهبری אست و אینکه در زمان אنتخاۀپشتوאن

 .ه کامالً برعکس אستمسئلکرد،  خبرگان رא به عنوאن تضعیف مقام رهبری معرفی می
 אنقالب אست و در حقیقت ۀکند و پشتوאن  مقام رهبری رא تضمین میۀمجلس خبرگان آیند

ی אینکه  برא.گونه نگرאنی ندאرند אنقالب هیچۀ به آیند، در موردمردم با وجود אین مجلس
شاء אهللا تا אمام אن.  مجلس خبرگان مقام رهبری رא تضمین کرده، אنقالبۀنسبت به آیند

ر روزی گ خدאی نخوאسته א.حیات دאرند، شخص شخیص אمام وאجد אین مقام وאال هستند
کند و   رهبری رא به عنوאن جانشین אمام معرفی می،אی پیش بیاید، مجلس خبرگان حادثه
 .وאهد بود אنقالب خۀپشتوאن

 ، دאریدد و شخصیتهای مملکتی در حال حاضر خوۀدور אگر خاطرאتی אز علمای هم:پیام אنقالب
 .مباحثه در دروس شما بودند خصوصاً شهید حاج سید مصطفی خمینی که هم؛بفرمایید

به لحاظ אینکه ما همیشه با مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی نزدیک بودیم و אز همان 
 یکی אز خاطرאت من . روحانیت با אیشان بودیم، خاطرאت زیادی دאرمۀرشتدورאن دبستان و 

 אین אست که אیشان ،کند که شاید به عنوאن خاطره نباشد ولی فضیلتی אز אیشان رא بیان می
 پدر بزرگوאرش و چه در دورאن شروع مبارزه، چه در אیرאن ۀچه در دورאن قبل אز شروع مبارز

با אیشان بودیم، زندگی دאخلی אیشان در یک کردند،  دگی میی که در نجف زنو چه در موقع
 ۀ زندگی אیشان در تمامی אین אیام אصالً אز صورت یک طلب.سطح بسیار بسیط و عادی بود

ه چ آن.گونه زندگیها هیچ دلبستگی ندאشت אیشان به آن؛ چونشد عادی متوسط خارج نمی
 .ی هم مسائل مربوط به مبارزه بودۀ جهات علمی و یکمسئلمورد عالقۀ אیشان بود، یکی 

 لذא אین فضیلت אیشان مرא مجذوب .אندیشید کرد و نمی ه هیچ فکر نمیمسئلدر غیر אین دو 
 وفاتאی که بعد אز  نامهوصیّت. کرده بود و حاال هم هنوز تحت تأثیر آن جاذبه قرאر دאرم
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ر به אین عنامه مشیّتوص خود آن ؛ אوالً:کرد  حکایت אز אین معنا می،אیشان به دست آمد
 چرאکه در آن ؛ش قبل אز پدر بزرگوאرش אستوفاتאست که به אیشان אلهام شده بوده که 

خود رא وאلد بزرگوאرش قرאر دאده و عبارت אز אین אست که אلهامی به  وصیّ نامهوصیّت
هیچ چیز  دنیا ۀکند که من אز مالی نامه تصریح میوصیّت אیشان در آن ؛ ثانیاً.אیشان شده بود

 در אختیارش ،حسین طلبه شدم غیر אز یک مقدאر کتاب علمی ندאرم، که آن رא هم אگر فرزند
 . آقای بروجردی در نجف منتقل کنیدۀ مدرسۀکتابخان به ،قرאر بگیرد و אگر طلبه نشد

 אمام در نجف متجاوز אز دو یا ۀکه در آن אیام شاید شهری אین אز یک آقازאده و در حالی
אز نظر فضیلت علمی به . אی جدאً درسی אست برאی אنسان همسئل بود، یک چنین سه میلیون

م کامل و صاحب نظر من سالیان درאز بود که مرحوم حاج آقا مصطفی یک مجتهد مسلّ
 دنیا ۀ ولی אز نظر مالی؛نظر در فقه، אصول، فلسفه، رجال، تفسیر و سایر علوم אسالمی بود

 .کند و אین خیلی آموزنده אست  אبرאز مینامهوصیّتאی رא در  همسئلچنین 
אی אز مرحوم حاج آقا مصطفی به یادم آمد بدین مضمون که به دنبال تبعید אمام   خاطره

 אلبته .به ترکیه، آقای حاج آقا مصطفی بازدאشت شده و حدود دو ماه در زندאن بودند
 رא به אسالم متمایل کرده گرא گذאشته بودند و آنهاتأثیرאتی هم در אین دو ماه روی אفرאد چپ

توאنید אز   باالخر در زندאن אز طرف سازمان אمنیت با אیشان صحبت شد که شما می.بودند
 אیشان هم אین شرط . مشروط به אینکه به همان ترکیه پیش پدرتان بروید،زندאن آزאد شوید

ه ترکیه ن وقت بآکند که پس من چند روزی به قم بروم و   لیکن אضافه می؛پذیرد رא می
 با ؛رو شدنده אو رא آزאد کردند و אیشان به قم آمدند و با אستقبال عجیبی אز مردم روب.روم می

אینکه אیشان بدون אطالع در بدو ورود به حرم مطهر رفتند و به محض אینکه مردم אز אین 
 .אی در همان صحن مطهر אیشان رא אستقبال کرد سابقهوאقعه אطالع پیدא کردند، جمعیت کم

کردند که من قول  در چند روزی که אیشان در قم بودند، با دوستانشان و ما صحبت می
 ؟کار صالح אست یا نه کردند که آیا אین אم بعد אز چند روز به ترکیه بروم و אستمزאج می دאده

 مصلحت رא ، معتبری ندאشتۀاسبتی که بیت אمام خالی بود و گردאنندندوستان אیشان به م
 با אصرאر دوستان אیشان .دند که אیشان در قم باشند و به آن تعهد رفتار نکننددی در אین می

تصمیم گرفتند که در قم بمانند و با نبودن پدر بزرگوאرشان، بیت אمام رא אز هر نظر אدאره 
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سرهنگ مولوی تلفنی با אیشان تماس گرفت و خیلی با ظاهرאً  تا אینکه یک روز .کنند
 אیشان هم پاسخ . تو مجبوری به ترکیه بروی:رکیک گفتشدت و حرفهای زشت و حتی 

بعد . مانم روم و می  به هیچ وجه به ترکیه نمی:دאد و ناسزאهای אو رא به אو برگردאند و گفت
ان در بیت אمام نشسته بودیم، شאز آنکه یک ساعت אز تلفن گذشت و ما هم همرאه אی

 مجبوری که ؛پاشو بریم: یشان گفت وאرد شد و به אناگهان رئیس ساوאک אمنیت قم شخصاً
אیشان رא אز همان دאخل منزل אمام بازدאشت کردند و به تهرאن بردند و به ترکیه . بروی
 .ند و به پدر بزرگوאرشان ملحق کردندادفرست

بعد אز אین جریان ما در عرאق אیشان رא زیارت کردیم و אز جریان تبعید به ترکیه אز 
 برאی אینکه ؛ אتفاقاً אین تبعید من، אز نظر אمام بسیار مفید بود: אیشان گفتند.دیمپرسیאیشان 

 و אیشان رא אز تنهایی بیرون آوردم و هم אمام אز غذאهای آنجا  بودمهم אنسی برאی אمام
کردم همان غذאهای אیرאنی که معموالً  אی ندאشتند، سعی می کردند و عالقه אستفاده نمی

خالف میل ین رفتن من به ترکیه با אینکه شان تهیه کنم و א برאی،אمام با آنها آشنایی دאشتند
 .بودאمام  مصلحت ه تصادفاً خیلی ب،אندیشی دوستان بودمن و مصلحت

 با אمام مطرح : אیشان אدאمه دאد.تا אینکه بنا شد ما رא אز ترکیه به عرאق منتقل کنند
ت نظر و بازدאشت  در عرאق هم مثل ترکیه تح؟کردیم אین אنتقال ما به چه صورت אست

 ما ه صحبت شد که אز چه رא؟یم به صورت آزאد زندگی کنیمنتوא هستیم یا در عرאق می
خوאهند ما رא به   بعد متوجه شدیم موقعی که می؟ه رא کشف کنیممسئلتوאنیم אین  می

 ، ما رא در אختیار خودمان بگذאرندۀ אگر گذرنام،هوאپیما سوאر کنند و به عرאق منتقل نمایند
یل بر אین אست که در عرאق مثل ترکیه نخوאهد بود و آزאد خوאهیم بود وگرنه معلوم دل
. طور אستطور که در ترکیه تحت مرאقبت شدید بودیم، در عرאق هم همینشود همان می

 آن موقع .های ما رא در אختیارمان گذאشتند  گذرنامه،אما موقعی که سوאر هوאپیما شدیم
 אین خاطره و خاطرאت .در عرאق غیر אز زندگی در ترکیه אستאحساس کردیم که زندگی ما 

 . آنها نیست ذکر مجالی برאین هست که فعالًازیاد دیگری אز אیش
 همۀ ،אیشان نوشته شدهآنچه در بارۀ  אستاد شهید مرحوم مطهری هم ضمن در مورد

אین شاید کمتر کسی رא در  توאنم بگویم و  אما چیزی که من می؛جهات مشخص شده אست
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 تمام هدف و .سوزی אستاد شهید برאی אسالم بودۀ دلمسئلجهت مانند אیشان دیده باشم، 
لذא . אیشان אین بود که אسالم رא به جامعه معرفی کند و مردم رא جذب אسالم کند نیّت  وهمّ
بینید در نوشتجات و در سخنرאنیها، خاصه سخنرאنیهایشان که گاهی توأم با یک  می

پیدאست که אز عمق قلب به אین معنا توجه دאرد که باید هرچه بیشتر و  ،אحساساتی אست
مسجد در  مشهد، به سفری  دریاد دאرم. هرچه بهتر אسالم برאی مردم معرفی شود

 شما در مورد : کردمپرسی به אیشان پیشنهاد بعد אز אحوאل.گوهرشاد خدمت אیشان رسیدیم
 مذهب ۀ ولی کتابی که אصول پنجگان؛یدزیاد نوشتکتاب  فلسفۀ אسالم ومسائل אسالمی 

صفحه باشد و صد، چهارصد  سیهم به صورت روشن و مستدل که حدود رא، آنتشیّع
 بتوאند ، دאنشگاهی که بخوאهد به تمام אین אصول پنجگانه آشنا باشد وجوאن دبیرستانیهر

 چنین  خوب אست شما. نوشته نشده، دو ماه آن رא مطالعه کند و معتقد بشودیظرف یک
 تذکر بسیار خوبی به من دאدید و من تا به : אیشان فکری کرد و گفت.کتابی هم بنویسید

بعد אز مدتی אیشان . شاء אهللا אین کتاب رא بنویسمکنم אن سعی می. حال در אین فکر نبودم
 .ه بسیار אرزنده אستمسئل چون ؛אشاره کردم که آن پیشنهاد رא دنبال کنید رא دیدم و مجدّدאً

  من کتابهای אیشان رא بسیار.کنند می صد درصد אین کار رא تعقیب  کهشان قول دאدند و گفتندאی
 مسائل در تبیینیاد ندאرد و  کتابی که حتی یک وאو کم یا زאم عقیدهر אیندאنم و ب אرزنده می

 .אسالمی و فلسفی در سطحی که برאی همه قابل אستفاده باشد، کتابهای אیشان אست
در  تحصیل در دورאنאو کتر بهشتی باید عرض کنم که  شهید مظلوم ددمور אما در 

 یکی אز  جدאً،کرد حوزۀ علمیۀ قم، به قدری رشد دאشت که אگر آن رشته رא کامالً تعقیب می
ز  چرאکه در همان אوאن که شاید هنو؛شد  میتشیّعمرאجع بسیار بزرگ و باعظمت عالم 

 به طوری که در درسها ؛بسیار قوی برخوردאر بودאستعدאد  אز ،محاسن אیشان نروییده بود
شاید אساتید در مقابل אشکاالت و سؤאالت אیشان، گرفتار بودند و אین کاشف אز شدت 

 جالبی به نظرم آمده که مربوط به مرحوم بهشتی و ۀیک خاطرאینجا  در .אستعدאد אوست
وم بهشتی دو نفری  فیضیه با مرحۀروز אز مدرس یک. شود برאدرمان آقای رفسنجانی می

 جلو درب مدرسه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ربانی אملشی אیستاده بودند .بیرون آمدیم
 אین شیخی که با آقای ربانی : آقای بهشتی אز من سؤאل کرد.کردند و با هم صحبت می
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 אیشان .گویند شیخ אکبر هاشمی رفسنجانی میآ به אو : کیست؟ گفتم،مشغول صحبت אست
گویم که אو در آینده یکی  یک منبری אز אین آقا دیدم و روی حساب آن منبر می من :گفت

 چون دیدم منبر אو ؛کنم طور فکر میدر بارۀ אین آقای هاشمی אین. אز بزرگان خوאهد شد
 یفکرکند و کاشف אز  باالیی صحبت میسطح خیلی هاست و در  منبر خیلی אز طلبهغیر אز

 .بلند در אوست
زد که אو در آینده یکی אز شخصیتهای بزرگ خوאهد شد و خوب  میهمان روز حدس 

 و در دאشتمرحوم بهشتی אعتقاد کامل به אنقالب  .جور شدمطلب هم دیدیم که همان
 چنین کرد که  شاید אنسان فکر نمیعین حال که سالها در אروپا زندگی کرده بود و جدאً

بودم در آن אیامی که  ولی من شاهد ؛ در جهات عبادی با אین حالت تعبد باشدאیروحانی
کرد و ما در تهرאن در همان  אمام بنا بود אز پاریس تشریف بیاورند و بختیار جلوگیری می

 تصمیم آقای مطهری، ؟کردیم که چه بکنیم مدرسۀ علوی روی אین موضوع خیلی فکر می
تحصّنی  آقای مشکینی و دیگر دوستان بر אین شد که یک ،آقای بهشتی، آقای منتظری
 . אین تحصّن تصویب شد.در مسجد دאنشگاه אنجام بگیرد

سشان אستاد شهید أ نفر در آن سوאر شدند که در ر هفدهبوس آوردند و حدودصبح مینی
 . ماشین به سوی دאنشگاه حرکت کرد.مطهری بود و دیگر دوستان و بنده هم بودیم

 برאی ورود به دאنشگاه خوب نزدیک درب دאنشگاه مرحوم אستاد مطهری پیشنهاد کردند که
 אین پیشنهاد پذیرفته .کند حال אجتماع پلیس ممانعت می  چون به؛تک وאرد شویمאست تک

 אلبته جلوتر אز همه אستاد شهید مطهری، بعد אز آن به حال .تک وאرد شدیمشد و ما تک
چه دאنم به   جلو درب مسجد یک جمعیتی که نمی.אجتماع رفتیم به طرف مسجد دאنشگاه

جا مرحوم شهید אستاد مطهری باالی پله  همان. مشاهده کردیم،مناسبتی جمع شده بودند
 אمام به אیرאن אز אین لحظه در مسجد ن ما برאی ممانعت אز آمد، بدאنید:رفت و אعالم کرد

 אز ظاهر مسجد پیدא بود که آن رא سالها . بعد وאرد مسجد شدیم.دאنشگاه متحصّن هستیم
دستور دאدیم مسجد رא تمیز کردند و همان تحصّن  .انده و بسیار کثیف بودگرد و غبار پوش

 ،کم تعدאد متحصّنین אضافه شد تا در یکی شد و کمعمعروف دאنشگاه אز همان لحظه شرو
 .دو روز آخر به جایی رسید که فضای دאنشگاه هم ظرفیت مردم رא ندאشت
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אول توأم با تیرאندאزیها و  אلبته شب .کردیم ما شبها در یک אتاقی אسترאحت می
 به طوری که تقریباً ؛ بود و بعد هم منتقل شد به دאخل دאنشگاهدرگیریهای جلو دאنشگاه

با אضطرאب و . سره خوאهند کردهمه אطمینان پیدא کردیم که کارمان رא همین אمشب یک
م אین  مقصودم אین بود که در אین چند شب با تما.ترس در یک אتاق کنار مسجد خوאبیدیم

אضطرאبات و نگرאنیها و درگیریها، جدאً אول کسی که به عنوאن تهجّد و نماز شب אز جا بلند 
م شهید مظلوم بهشتی بود که و مرح،خوאند مش نماز شب می آرאشد و با کمال متانت و می

 کردم با توجه به אینکه אیشان سالها در אروپا بوده و آن زندگانیها رא אز نزدیک دیده فکر نمی
 تا אینکه تحصّن پیروز شد . تهجّد و عبادت و نماز شب تقیّد دאشته باشدאندאزه به، אین אست

و مجبور شدند אجازه بدهند که אمام حرکت کنند و ما אز همان دאنشگاه به אستقبال אمام 
 .رفتیم و جریان אستقبال هم کامالً معلوم אست

 . بفرمایید،گان ما دאرید אگر پیامی برאی برאدرאن سپاه و رزمند:پیام אنقالب

  یکی معنویت:گیر و قابل توجه אستدر مورد سپاه پاسدאرאن به نظر من دو جهت چشم
 אینها به مسائل  تقید. کامالً مشخص אستآن،، که در برخورد با אفرאد  אست بر سپاهحاکم
ه فرאگیری تمام مسائل  ب به אسالم و عشق و عالقه و گرאیش کامل אحکام אلهیودینی 
 فرאگیر ه، تشکل و سازماندهیمسئل دومین . جدאً برאی אنسان جالب و جاذب אست،אسالمی

 אست که در مدت بسیار کوتاه در هر شهر و روستا یک پاسگاه، پایگاه یا ستادی אز آنها آن
 بسیار کوتاه אینها چنین تشکل قابل توجهی به دست ی چطور در ظرف مدت.وجود دאرد

 یهدفאین نیست جز برאی אینکه אینها  ؟الً باאرزشی پیدא کردندآوردند و سازماندهی کام
 بسیار ۀ در فاصلوی آنها رא مورد عنایت قرאر دאده  دאرند و خدאوند تبارک و تعالمشخص

אند با سازماندهی خودشان بر همۀ کشور تسلط پیدא کنند و مسائل رא زیر نظر  کوتاه توאنسته
 .دאشته باشند

 آنجا . جنگ معرفی کردهۀتوאن به صورت یک جب ه رא نمی جبه؛אما در مورد جبهه
بار  من دو. אستشناسی  کالسی برאی خدאشناسی و رאهی برאی אسالم،אی אز آخرت دریچه

 אثری که .ها شدم و بیشتر با برאدرאن سپاه در جبهه تماس یافتم موفق به حضور در جبهه
 .ر مهم و قابل مالحظه بود بسیا، در من אیجاد کردکهشت و نقشی گذאم جبهه بر روح
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 دیدم אفرאدی که در .אی به عالم آخرت دیدم و رאهی به جهان אبدی یافتم جبهه رא دریچه
 یک صفا و توجه کاملی بین آنها .کنند می دیگر زندگی یه در جهاننّأ ک،جبهه هستند

کس برאی خودش دردی بین آنها هست که گویی هیچفکری و هم یک هم.هست
 در غذא خوردن، در رفت و آمدها، در تماسها و فعالیتها ، در کارها. نیستشخصیتی قائل

هرکس هر مقدאر آمادگی و توאن در אختیار دאرد، در رאه خدא بذل کرده، بدون אینکه هیچ 
بار   الאقل برאی یکی جدאً معتقدم هرکس.خودش دאشته باشد نیّت توجهی به شخصیت و

ن روح אیمان و صفا و برאدری و عشق و عالقه به ها بزند و אی الزم אست سری به جبهه
دفاع אز حریم אسالم و شهادت در رאه خدא رא אز אین جوאنان برومند و אرزنده ببیند تا یک 

 .مقدאر، در روحش אثر بگذאرد
 هאیمان و عشق بۀ  خودمان אین אست که سعی کنند אین روحیۀ به جوאنان رزمندمپیام

ائل אسالمی و پیاده کردن جهات אسالم روز به روز در آنها شهادت و عالقه به فرאگیری مس
 نزدیک که אین جنگ به نفع אسالم و אیرאن خاتمه ۀشاء אهللا در آیند چون אن؛تر شود قوی

 ما بعد אز فرאغت אز آن جبهه با مرאجعت به ۀ ما אنتظار دאریم که جوאنان رزمند،کند پیدא می
  تبلیغ אسالم و هدאیت مردم و روشنگریِهای شهرهای خودشان ومرאکزشان در جبهه

 . نقش فعال دאشته باشند،جامعه
ها אز אوست یعنی אمام   אین نعمت بزرگی رא که همۀ آوאزهۀ بلندپایۀ אمیدوאرم خدאوند سای

 אمام زمان  אألعظم אهللایةبزرگوאر رא بر سر همۀ ما مستدאم بفرماید و هرچه بیشتر در فرج بق
 .م علیکم ورحمة אهللا وبرکاتهوאلسال. تعجیل بفرماید

 ١ بروجردیאهللا آیتنامه و زندگی

تان هایی אز زندگی گذشته تحصیلی و خاطرאت دورאن طلبگی و گوشهۀ سابقدر بارۀאگر : نور علم
  بسیار ممنون خوאهیم بود؟،دهیدبتوضیحاتی 

 صیالت پس אز پایان تح.گردد سال پیش برمی٤٦  یا٤٥  تحصیلی حقیر تقریباً بهۀسابق
ن زمان شش سال بود، بالفاصله شروع به تحصیل رشتۀ علوم دینی آکه در ، ییאبتدא

                                               
 .٤٧ و ٢٣ ـ ٨، ص ١٣٦٨، فروردین ٣٠، ش علمنور . ١
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 زیرא אز همان دورאن کودکی عالقۀ شدیدی نسبت به אین رشته در خود אحساس ؛کردم
رفت، خفقان شدیدی در   در آن زمان که سالهای حاکمیت طاغوت به شمار می.کردم می

موزאن دאده و ضمن آن آ به دאنشییهر وقت موضوع אنشا با אین حال .فرما بودکشور حکم
 ؟ تحصیل خوאهید دאدۀאی אدאم ی در چه رشتهیس אز پایان دورאن אبتدאپ: شد אل میؤאز ما س

م و حتی در אمتحانات نهایی دאد میאلعاده در علوم جدید אز خود نشان با אینکه אستعدאد فوق
ستان قم رא אحرאز کردم و به همین مناسبت  אول در شهرۀ אبتدאیی عنوאن رتبۀپایان دور

 ۀ אز طرف אدאر،خط رئیس آموزش و پرورش وقت توشیح شده بودکتابهایی که با دست
 ۀ تمایل شدید خود رא به אدאم،فرهنگ به من دאده شد که هنوز هم پیش من موجود אست
א با آب و تاب  آن ر، پنهان نکرده،تحصیل در رشتۀ علوم دینی پس אز پایان دورאن אبتدאیی

 .مدאد می אنشا شرح ۀتمام در ورق
 من .ن مشغول تحصیل بودندآآن وقتها حوزه، طالب زیادی ندאشت و تعدאد کمی در 

شد، مشغول  هم مانند دیگرאن در همین مدرسۀ فیضیه که درسهایی در آن تشکیل می
بیش אز پیشرفت من در دروس حوزه در حد אستعدאد متوسط و یا کمی . درس و بحث شدم

 אز אین رو ما هموאره .آن زمان אز نظر אستاد خوب و منظّم، کمبود دאشتحوزه  .متوسط بود
توאنستیم אساتید  درسهای مورد نظرمان پیدא کنیم و هموאره میبرאی مجبور بودیم אساتیدی 

 . خود بیابیمیبسیار خوبی برא
کرد و   مؤثری אیفا میאساساً یکی אز عللی که در پیشرفت و موفقیت ما در آن روز نقش

 باید אذعان کنم که אمروزه حوزه با کنار گذאشتن آن دچار ضایعه نسبتاً تأسّفبا کمال 
 به אصطالح بین אالثنینی بود و ترتیب آن چنین بود که ۀسنگینی شده אست، همان مباحث

ز بعد ما خود رא ملزم کرده بودیم درسهای هر روز رא شبانه با دقت کامل مطالعه کرده و رو
 .مان که قبالً برאی خود אنتخاب کرده بودیم، به بحث و بررسی بگذאریممباحثهآن رא با هم

אز . شد  رفع می، درس برאی ما باقی بماندۀبدین ترتیب هرאبهامی که ممکن بود در جلس
  سطح و حتی قسمتیۀאی אنتخاب کردم که تا پایان دور مباحثه هم،خوאندم  میمطوّلکه  وقتی
 در آن زمان روزهای سرد زمستانی. کردیم رج، کلیۀ دروس رא با אیشان، بحث و بررسی میאز خا

های صحن  بقعهها رא در همین אیوאنهای  مجبور بودیم بحث،صبح زود هنوز آفتاب باال نیامده
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 .אی ندאشتیم ن شرאیط سخت و آزאردهنده دنبال کنیم و غیر אز אین هم چارهآدر 
 رא خدمت شرح لمعه و قسمتی אز مطوّله به خاطر دאرم قسمتی אز אما אساتیدم، تا جایی ک

אللهی ردאهللا نوس رא خدمت آقای شیخ אشرح لمعه منتظری و قسمتی دیگر אز אهللا آیتحضرت 
  אین آقا شیخ אسدאهللا بعدאً حوزه. آن زمان ـ تتلمذ کردمۀآبادی ـ אز مدرّسین بسیار אرزندنجف

  رא پیش مرحوممکاسب و رسائل قسمتی אز .شاد مردم پردאختندتان به אرسرא ترک کرد و در شهر
 אهللا آیت آقای سلطانی و قسمتی دیگر رא نزد مرحوم אهللا آیت وאلد و قسمتی رא خدمت אهللا آیت

  شیخאهللا آیتهی و قسمتی دیگر رא אز محضر مرحوم دِآقا شیخ عبدאلمحمدجوאد جبل عاملی سِ
بودند که به خاطر دאرم و אحتمال م آن عده אز אساتید אینها .אستفاده کردیم مرتضی حائری

 .אی دیگر אستفاده کرده باشم که אکنون אسامی آنان در نظرم نیست دאرد که خدمت عده
 אی کنندهאی که אز نظر تحصیل در پیشرفت من אثر تعیین همسئل .אما خاطرאت دورאن تحصیل

ه به قم تشریف آورده بودند که  بروجردی تازאهللا آیت אین بود که مرحوم حضرت ،گذאشت
 در אین سفر . یکی אز آشنایان به یکی אز آبادیهای אطرאف قم دعوت شدندۀوسیله ی بزرو

 مطوّل در آن روزها .من هم همرאه مرحوم وאلد که אز نزدیکان אیشان بودند، حضور دאشتم
دند و من پرسیآن  و در بارۀ نکات אدبی خوאند مطوّل شعری אز  بروجردیאهللا آیت .خوאندم می

ه به حساب  قابل توجی אیشان مبلغ پنجاه تومان که در آن زمان مبلغ.بالفاصله جوאب دאدم
 אمهمد و تشویق آن مرجع بزرگ در روحیه و عالقا به من جایزه دאدند و אین پیش،آمد می

 .گذאشت אنگیزی، تأثیر شگفتبیشترنسبت به درس و دقت 

 ب چقدر بود؟ طالۀدر آن زمان شهری: نور علم

 هم تأهّلکردند و م به نظرم در آن زمان شهریه کسانی که در درس خارج شرکت می
 . تومان بود٤٥  حدאکثر،بودند

 אبتدא . بروجردی و حضرت אمام بودندאهللا آیتمشهور אست אساتید درس خارج شما مرحوم : نور علم
אز نزدیکان אیشان بودند و در بارۀ کیفیت  بروجردی אز آن نظر که مرحوم אبویتان אهللا آیتدر مورد حضرت 

ورود אیشان به قم و تحوّالتی که آمدن אیشان در حوزه به وجود آورد و دروسی که شما نزد אیشان تتلمذ 
 . توضیحاتی بفرمایید،אید و خاطرאت جالبی که ممکن אست אز آن زمان دאشته باشید کرده

  אلعظمی بروجردیאهللا آیت حضرت  خارج فقه،אولین درس خارجی که در آن شرکت کردم
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 رא به کفایهن زمان هنوز قسمتی אز آ من در .فرمودند بود که خارج صالت رא تدریس می
 אتمام نرسانده بودم که صبحها אول وقت در مسجد عشقعلی در خدمت آقا شیخ عبدאلمحمدجوאد

 بروجردی אهللا آیتمرحوم بدאن مشغول بودیم و پس אز پایان درس همرאه אستاد در درس 
 به فکر אفتادم به ،אیشان شرکت کردمن روزهایی که در درس  אوّلیאز. کردیمشرکت می

 آنها رא به عربی بنویسم و ،ننشدرאی فرאموش  فرّאر بودن مطالب درس אیشان و بدلیل
 ؛نمود  אین کار برאیم خیلی مشکل می،کردم  رא شروع مینوشتنعربی ن باری بود که  אوّلیچون

ن، مشکالت آوجه به אینکه دست زدن به هر کاری با تصمیمی قاطعانه و ممارست در ولی با ت
خوشبختانه چون אدبیات عرب رא . دאرد، شروع به کار کردم آن رא به تدریج אز میان بر می

 . با مشکل مهمی در אین کار موאجه نشدم،خوب خوאنده بودم و به تدریس آن مشغول بودم
  مرحوم.אی در منزل ترتیب دאده بودند ام فاطمیّه مجلس روضهمرحوم وאلد به مناسبت אیّ

 من مشغول .نجا تشریف آوردندآ بروجردی روزی به عنوאن شرکت در روضه به אهللا آیت
 لبخندی خطاب  با بروجردی مرא دیدندאهللا آیتپذیرאیی אز مهمانان بودم همین که مرحوم 

کنم کمی سنّ من  کند؟ تصور می یفالنی هم در درس شرکت م: به مرحوم وאلد فرمودند
 پدرم که متوجه אین نکته شده بود، به عرض رساندند که نه .بودشده باعث تعجب אیشان 

نویسد و شنیدن אین مطلب  کند بلکه درسهای شما رא به عربی می تنها در درس شرکت می
نم؟ پدرم به من ها رא ببی אمکان دאرد אین نوشته: له رא بیشتر برאنگیخت و فرمودمعظّمتعجب 

 مند ه عالقله به مسائل علمی و طالبِ معظّم.مبدهخدمت אیشان  ،دستور دאد تا آنها رא آورده
 در .آمد  אین אز خصایص وجودی وی به شمار می ودאد مینشان صی  توجه خا،به تحصیل

 چ אز هی،ستی אشتغال به تحصیل دאرندאمورد آن عده אز طالب که אحرאز کرده بودند به ر
نمودند که کفاف مخارج  کردند و گاهی کمکهایی در حق آنها می برאز عنایتی فروگذאر نمیא

 .کرد  آنان رא میۀساالن
 مرא حدود نیم ساعت بدون آنکه با کسی حرف بزند و یا به حرف کسی ۀخالصه، نوشت

 ، نقل کرده بودموسائل مالحظه فرمود و تنها در سند روאیتی که من אز صاحب ،گوش بدهد
 אین روאیت طیّ سند دیگری غیر אز אین سند وאرد شده که אین אشکال : کهشکال فرمودندא

 پس אز آن هم، هموאره مرא مشمول عنایت خود قرאر .شد  میوسائلدر وאقع متوجه صاحب 
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 مرא ۀفرمودند و هرچند وقت یک بار نوشت آمیزی تشویق می دאده و با کلمات אعجاب
ند و پس אز آنکه به چهارصد یا پانصد دאد میبه من پس ن آخوאسته و پس אز مروری در 

 دستور دאدند که آن رא چاپ کنم و جلد אول آن حسب אالمر אیشان به نام ،صفحه رسید
 به چاپ رسید و پس אز ، که مشتمل بر قسمت زیادی אز مباحث صالت بودنهایة אلتقریر

شد و در حقیقت جلد אول و چند سال جلد دوم آن هم آماده و باز حسب אالمر אیشان چاپ 
 مباحث صالت رא به אستثنای نماز جمعه و نماز مسافر که پیش אز من ۀدوم אین کتاب کلی

 منتظری تقریر אهللا آیتگیرد و آن دو مبحث رא نیز حضرت  تدریس کرده بودند، در بر می
 אهللا آیت ۀ و نوشت١ منۀکرده بودند که مکرّر چاپ شده אست و بدین ترتیب دو جلد نوشت
 .دهد منتظری مجموعاً کتاب صالت رא אز אول تا آخر آن تشکیل می

 אین مدت ۀخالصه، حدود یازده سال در درس فقه אیشان شرکت کردم که قسمت عمد
 אیشان در אین مدت مباحث خمس رא هم تدریس .صرف تدریس مباحث صالت شد

تیاج به تجدید نظر دאرد و אگر چه אح؛ فرمودند که آن رא هم نوشتم و אکنون نیز موجود אست
تر אز من هم نوشته بود   تقریرאت خمس رא که אنصافاً مفصّل٢چون یکی אز شاگردאن אیشان

 م دیگر نیازی ندیدم که من ه،د به چاپ رسان خمس אلرسول وאآلليزبدة אلمقال فبه نام و 
روع کردند  همچنین در אوאخر، کتاب قضا رא ش. خود رא در آن زمینه به چاپ برسانمۀنوشت

 .אم که موجود אست  نوشته،که به آخر نرسید و قسمتی رא که تدریس فرمودند
 آن وقت در אین زمینه  چون؛ من در مباحث אلفاظ شرکت نکردم؛אما درس אصول אیشان

 ولی قسمت אعظم ؛هنوز بدאن پایه نرسیده بودم که بتوאنم در درس אیشان شرکت کنم
אم و אحتیاج به تجدید نظر دאرد و نیز در   رא نیز نوشتهمباحث عقلیه رא شرکت کردم که آن

 رא مورد بحث و بررسی »خلل حج«ن آאوאخر، درسی در تعطیالت تابستان گذאشتند که در 

کنم  אم که فکر می قرאر دאده بودند که متأسّفانه آن هم به آخر نرسید و من آن رא هم نوشته
 .אآلن نیز آن رא دאشته باشم

                                               
 . אولین بار در دو جلد چاپ شد و در زمانهای بعد همان دو جلد در سه مجلد به چاپ رسیدنهایة אلتقریر. ١
 .عالم جلیل سید عباس حسینی قزوینی .٢
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 که آخرش ،ی بود که من در مدت یازده سال حضورم در درس אیشان مسائلۀ هم،אین
 . אز محضر אیشان אستفاده کردم،مصادف با پایان عمر پربرکت אیشان بود

 هشت سال آخر عمرشان تنها به ، بروجردی مخصوصاً در هفتאهللا آیتچون حضرت 
 در ،ی نیستکردند و یک درس خوب در روز برאی یک طلبه کاف یک درس در روز אکتفا می

فکر شرکت در درسهای دیگر بودم که شنیدم אمام بزرگوאرمان تازه شروع به تدریس אصول 
אی אز درس، אز طرز بیان و کیفیت אلقاء مطالب  ترین سابقه من بدون کوچک.אند فرموده

אی رא که  شدهشرکت کردم و پس אز چند روز אحساس کردم گم لهمعظّمאیشان، در درس 
 אیشان با بیان جالب و فکر صائب خود، .אم  پیدא کرده،زدم ن به هر دری میآال مدتها به دنب
هم با تسلّط کاملی که در  آن،گونه אنحرאفی אز אصل مطلبگونه אعوجاج و هیچبدون هیچ

فنون مختلف مخصوصاً در فلسفه و عرفان و مسائل دیگر دאشتند و با توجه به وجود 
فرمودند که  ل אصول و فلسفه، مطلب رא طوری אلقا میאرتباط کامل میان بعضی אز مسائ
 .شد چون آفتاب برאی אنسان روشن می

 ۀ אستفادز بروجردی نکاتی وجود دאرد که یکی אز آنها طرאهللا آیتدر مورد درس مرحوم : نور علم
 و یکی אی אز موאرد معمول אست  אعم אز روאیی و فقهی که אآلن نیز در پاره،אیشان אز متون אهل سنت אست

ۀ مسئل سوم ۀشود و نکت  توجه אیشان به אصول و مسائلی אست که در אین زمینه مطرح میۀدیگر نحو
 ؛عالی خاطرאتی در אین زمینه دאشته باشیدله بر جهان אسالم אست که ممکن אست جنابمعظّمریاست 

و  یکدیگر  بهۀ دאرאلتقریب که در زمان אیشان با هدف نزدیک ساختن مذאهب אسالمیمسئل به خصوص
 . پیرאمون אین مسائل توضیحاتی بفرمایید.کرد אیجاد تفاهم در میان آنها فعالیت می

 بروجردی אین بود که مسائل אهللا آیت بحث فقهی وصیّت خص، אولۀ نکتمورددر אما 
و یا  ـ علیهم אلسالم ـ کردند و به همان کیفیتی که در زمان אئمه یابی میفقهی رא ریشه
بایست  تر אز نظر אیشان میکردند و به عبارت روشن  عرضه می،مطرح بودقدمای فقها 

 ی مطرح شده،وصیّت تاریخی مسائل و אینکه آن مسائل در چه جوّی و با چه خصۀسابق
طوری چشم بسته و بدون آشنایی با برאی فقیه روشن باشد؛ زیرא אگر אین مسائل همین

 چه بسا که ،نها تحت بررسی قرאر گیرد و روאیات مربوط به آخصوصیات باال مطرح شده
 باید دید אین مسائل موقعی که در .چنین برخوردی نتوאند ما رא به وאقعیت مطلوب برساند

میان مسلمانان אعم אز شیعه و سنّی خصوصاً در میان فقهای אهل سنت ـ که در مقابل 
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سائل شرعیه به آنها אئمّه، عنوאن مرجعیت به خود دאده و אکثریت معتنابهی אز مسلمین در م
وم وאقعی ه در چنین موقعیتی مف.کردند ـ به چه صورتی عنوאن شده אست مرאجعه می

صادر  ـ علیهم אلسالم ـ ات فقهای بزرگ אهل سنت אز אئمهیروאیاتی که در مقابل نظر
 با توجه به شأن قرآنکه در بارۀ آیات  چنان؛شود  برאی محقّق אمروزی روشن می،شده

توאن پی برد؛   می، نزول آیه رא فرאهم آوردهۀن مسائلی که زمینآه خصوصیات و نزول آنها ب
زیرא אگر بدون در نظر گرفتن شأن نزول آیه بخوאهیم روی همان אلفاظ تکیه دאشته باشیم، 

 در بارۀ روאیات . دور بمانیم، آن نازل شدهبرאیچه بسا ممکن אست אز درک وאقعیتی که آیه 
تحقیق پیرאمون روאیتی که مثالً אز אمام صادق ـ علیه . طور אست عیناً همینهمسئلهم، 

اند که سر  مطلوب میۀ وقتی ما رא به نتیج، بخصوصی وאرد شدهۀمسئلאلسالم ـ در مورد 
 ۀ مزبور چه حکمی دאشتند و אمام صادقمسئل مسلمین در آن عصر در بارۀ یببینیم فقها

؟ خوאهد خرאب کند ه و کجای نظر آنها رא میدر مقابل آنها چه نظری دאدـ علیه אلسالم ـ 
رא بفهمیم وگرنه دقت روی خود  ـ علیه אلسالم ـ وאنیم وאقعیت نظر אمامت میبدین ترتیب

روאیت و با صرف نظر אز کلیۀ مسائل باال و بدون אینکه بدאنیم روאیت در چه عصری و در 
 و کدאم رא تصویب نماید، ما کند ردّ خوאهد مقابل چه کسی صادر شده و کدאمین فتوא رא می

 .اندسر رא به عمق مقصود אمام معصوم نمی
 رא به مسئله مقیّد بودند אول وضعیت ،ین نکاته א بروجردی با توجه بאهللا آیتلذא مرحوم 

 در آغاز در میان فقهای مسلمین مسئله آیا אین :گونه که بدین؛ترتیب مشخص کنندهمان 
 چه بوده و ، אهل تسنن نظرشان در بارۀ آنۀهارگان شده و فقهای چمطرحبه چه صورتی 

و روאیات شیعه در مقابل فقهای  ـ علیه אلسالم ـ گفتند و אمام صادق فقهای شیعه چه می
 برאی همین אیشان به کتابهای مرحوم شیخ .خوאستند بیان کنند אهل سنّت چه مطلبی رא می

یعه و אهل سنت رא بیان  ـ که مسائل خالفی میان فقهای شخالف کتاب بویژهطوسی 
تأیید فرموده ـ אهمیت فرאوאنی ... کرده و אقوאل علمای شیعه رא با روאیات و אجماع و

ترین منبعی אست که ما رא به چگونگی طرح و سیر  ند؛ زیرא کتاب خالف قدیمیدאد می
له در همین رאبطه به قدری برאی شیخ طوسی معظّم .سازد تاریخی مسائل فقهی آشنا می

رאم قائل بودند که وقتی عبارتی אز کتابهای אو و همچنین دیگر فقهای بزرگ شیعه رא אحت
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 ـ علیه گرفتند که گویی کالم אمام אی به خود می  خاضعانهۀفرمود، چنان قیاف قرאئت می
 אعجاب ۀ אیشان به کثرت تألیفات شیخ طوسی به دید.فرمایند رא نقل میאلسالم ـ 

אی אز مطالب شیخ طوسی   در مقابل אشکاالتی که به پارهکه معموالً چنان؛نگریستند می
کنید که شیخ  حساب: فرمودند  می، به دفاع אز مقام علمی شیخ برخاسته،شد وאرد می

طوسی با آن همه אشتغاالت و با אین تعدאد فرאوאن کتابهایی که در فنون مختلف تألیف 
 . دאشته אستمسئلها برאی همین فرموده و با در نظر گرفتن سن אیشان مگر چقدر وقت تنه

 ؟ چگونه صورت گرفتخالفن چاپ کتاب  אوّلی:نور علم

 אلعظمی بروجردی پس אز مقابله با אهللا آیتن بار به دستور مرحوم  אوّلی برאیخالفکتاب 
 هم که אساس تبیانتفسیر אرزنده و با برکت ظاهرאً  .های متعدّد خطی چاپ شد نسخه

له به چاپ معظّمن بار حسب אالمر  אوّلیبها برאی مفسّرین،گرאنتفاسیر شیعه و مرجعی אست 
 مرحوم آقا شیخ محمدحسین کاشف אلغطاء در ۀ بنا به گفتمجمع אلبیان حتی تفسیر .رسید

 تبیاننظیر אست، ناظر به تفسیر  که در میان تفاسیر شیعه بیأصل אلشیعة وأصولهاکتاب 
 .אی אست אز آنروجردی خالصه بאهللا آیتر مرحوم به تعبیظاهرאً אست و 

 فقیه رא به سوאبق تاریخی و جوّ مطرح ، بروجردیאهللا آیت خالصه، روش فقهی مرحوم 
کند و برאی درک مفاد  میآشنا شدن مسائل فقهی و گشت و گذאر آنها در طول تاریخ 

،  درست به میزאنی که شأن نزول آیات.نماید روאیات کمک شایانی به پویندگان אین علم می
 .سازد مفسّرین رא به فهم مفاد آیات نزدیک می

های  گیری אز متون فقهی و روאیی אهل سنت، آیا هدف منحصرאً آشنا شدن با زمینه بهرهدر : نور علم
 ـ صلی אهللا علیه وآله  رسول خدאۀصدور کالم معصوم אست یا در مورد فقه و همچنین تاریخ אسالم و سیر

توאنیم در چه صورتی   אگر می؟توאنیم به روאیات آنها אستناد کنیم خود، میات یبرאی تقویت و אثبات نظرـ 
هایی رא אز لحاظ نقاط אشترאک فرهنگی بین فقه ما و فقه אهل توאند نهایتاً زمینه  آیا می؟אمکان آن هست

 ورد یا نه؟بیاسنت به وجود 

محقّقین אز گونه که در علم אصول در باب حجّیت خبر وאحد تحقیق شده، نوعاً همان
אز آن جمله بود، حجیت خبر وאحد رא مقیّد   بروجردی نیزאهللا آیت که مرحوم ،علمای אصول

 تنها ،؛ زیرא אگر عدאلت رאوی شرط حجیت خبر وאحد باشدکنند میبه عدאلت رאوی آن ن
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 אز نظر אین محقّقین حجّیت خبر وאحد .توאند حجیت دאشته باشد روאیات گروهی אز شیعه می
 همین ،ه رאوی حدیثی مورد وثوق باشدچ بنای عقال، چناندر عقال אستوאر אست و بر بنای

אی אمامی باشد یا אز برאدرאن   אعم אز אینکه چنین روאی،مقدאر در حجّیت روאیت אو کافی אست
אی روאیات אهل سنت صرف  توאنیم אز پاره  אصولی، نمیمسئلۀین ه אبا توجه ب. אهل سنت
 .شوند  پیدא می، که تعدאدشان کم نیست،ان آنها نیز אفرאدی موثّق در می؛ چوننظر نماییم
 و آن رא یمدאنبات غیرشیعه رא معتبر یتوאنیم در مورد جرح و تعدیل رאویان، نظر אلبته ما نمی

مبنای عمل خود قرאر بدهیم بلکه אگر بر حسب تحقیق خودمان وثاقت رאوی رא אحرאز 
د مانعی برאی حجیت روאیت אو به شمار آید و آن توאن  دیگر شیعه نبودن وی نمی،کردیم

یا אز  ـ صلی אهللا علیه وآله ـ  رسول אکرمزکند אین رאوی موثق، حدیثی א وقت فرق نمی
אلیه  چون منتهی؛و یا אز دیگر אئمۀ شیعه برאی ما روאیت کند ـ علیه אلسالم ـ אمیرאلمؤمنین

وسائل در کتاب  .ابل אستناد אستروאیت باید معصوم باشد که چنین אحادیثی برאی ما ق
دאریم که رאویان آنها אز אهل تسنن ... و ـ علیه אلسالم ـ אمام صادق  روאیات زیادی אزאلشیعه
 توثیق فرموده، روאیتش معتبر و هعدّא در کتاب رمثالً شیخ طوسی אو   ولی چون؛هستند

 .برאی فقهای ما قابل אستناد אست
بنایی نیست که با אتکا به آن بتوאن روאیات رאویان خالصه، مبنای אکثر فقهای شیعه م
 אحکام، با دאرא بودن  در مورد بدین جهت روאیات.אهل سنت رא به طور کلی کنار گذאشت

شرط باال قابل پذیرش و حجّت אست و روאیاتی که در אرتباط با تاریخ و تفسیر و אمثال آن 
 نیز لزومی ندאرد؛ زیرא محقق در  برאی אستناد بدאن حتی وجود شرط مورد بحث،وאرد شده
 مورد عالقۀ خود رא אز قرאئن و شوאهد دیگر هم مسئلۀتوאند صحّت و سقم  ها می אین زمینه

گونه علوم نیز روאیتی אز یک رאوی موثق به  ناگفته نماند که אگر پیرאمون אین.به دست آورد
 .در بدאن אستناد کتوאن  אز نظر عقالیی می،دست کاوشگری برسد

 تحقیق فقهی خود ۀبه نظر شما، فقهای ما در زمانهای پیشین روش شیخ طوسی رא روی: ور علمن
 אز אین رهگذر پیشرفتی برאی فقه ممکن ،אتخاذ کرده بودند یا نه؟ אگر ما אمروز אز روش وی پیروی کنیم

 אست حاصل بشود؟

بودند، نه تنها  بروجردی אین روش رא مورد توجه قرאر دאده אهللا آیتکه مرحوم  حدّی تا
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مفید بلکه الزم אست و خوشبختانه در حوزۀ علمیۀ قم אلبته نه به آن کیفیت بلکه تا 
 بروجردی אهللا آیت نجف با אینکه قبل אز ۀ همچنین در حوز.حدودی معمول شده אست

بردאری אز אین روش به هیچ وجه معمول نبود و به منابع فقهی אهل سنت אصالً بهره
 آن حوزه هم مسائلشد، אستفاده אز آن אمروزه معمول شده و فقهای  توجهی معطوف نمی

سیار  بۀ روی،אز نظر من אین روش. نمایند مورد نظر خود رא با توجه به فتاوאی آنها مطرح می
 برجردی بود، אهللا آیت و در حدودی که مورد عمل مرحوم אستخوبی برאی تحقیقات فقهی 

 .باید به کار گرفته شود
در : جا به ذهنم رسید به عنوאن مثال به عرض برسانمدی رא که همینبد نیست مور

 در ، به حکومترسیدنآمده که آن حضرت پس אز  ـ علیه אلسالم ـ حاالت אمیرאلمؤمنین
ألزمتُ « : فرمودند،مقام برشمردن آن مقدאر אز کارهایی که الزم بود مورد אقدאم قرאر گیرد

 ». در نماز وא دאشتمبسم אهللامردم رא به بلند گفتن ؛ حیمאهللا אلرحمن אلر אلناسَ بالجهر ببسم

ن آهای صدور  ها و אنگیزه حال אگر فقیهی خود אین عبارت رא با صرف نظر אز زمینه
 אمام مردم رא در کلیۀ نمازها حتی در نمازهای אخفاتی نیز به بلند پندאرد، میمطالعه کند

 אین عبارت رא در نظر  صدورت و شأن ولی אگر خصوصیا؛ وאدאشته אست»بسم אهللا«گفتن 

 אمام مردم رא در همان نمازهای جهری که ست؛ بلکه چنین نیمسئلهفهمد که  بگیرد، می
 علتش کار ندאریم ـ مقیّد شده بهبرאدرאن אهل سنت در زمان خلفای پیش אز آن حضرت ـ 

 .جهری بگویند رא אخفاتی بگویند، وאدאشته אست که با صدאی بلند و »بسم אهللا«بودند که 

فهمد، منظور אمام همان نمازهای جهری بوده و به نمازهای  אست که هر محقّقی میאینجا 
 ، بروجردیאهللا آیت به کار گرفتن مبنای مرحوم  پس لزومِ.اتی אصالً کاری ندאشته אستفאخ

توאنیم به مفاد صحیح  مستند به אین جهت אست که در صورت عدم توجه به آن هرگز نمی
 ـ علیه  مثالً وقتی ما فهمیدیم אبوحنیفه در مقابل אمام صادق؛ آشنایی پیدא کنیمروאیات

אین فتوא אز مورد توאنیم مفاد درست روאیتی رא که در  چه فتوאیی دאده، آن وقت میאلسالم ـ 
 و تنها چشم به یم ولی אگر فتوאی אو رא ندאن؛ بفهمیم،وאرد شده ـ علیه אلسالم ـ אمام صادق
אز אین .  نفهمیم ـ علیه אلسالم ـ رא چه بسا ممکن אست مورد نظر אمام،ت بدوزیمאلفاظ روאی
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 .شود رهگذر لزوم به کارگیری روش مذکور در تحقیقات فقهی تا حدودی روشن می
برخورد آن مرحوم . אعتنا بودندאیشان به אصول فقه بی:  دوم که فرمودیدۀאما در بارۀ نکت

لقی کرد؛ زیرא אیشان هم در دورאنی که در بروجرد אقامت אعتنایی تبا אصول رא نباید بی
دאشتند، یک دوره אصول تدریس فرمودند که برخی אز شاگردאنشان تقریرאت دورۀ אصول 

אند که אحتماالً مقدمات چاپ آن فرאهم شده باشد و هم موقعی که  نجا نوشتهآان رא در شאی
 آن رא ،ان عمرشان تا حد مقدوری پا به تدریس אصول پردאختند که تا،به قم تشریف آورند

 وאقع .אم ن رא تا אوאسط مبحث برאئت نوشتهآهای אخیر مه دאدند که אز جمله خود من قسمتאدא
م پیدא کرده אست و منظورشان رشد אصول تورّ: فرمودند مطلب آن بود که אیشان گاهی می

אی אز   آن بود که عدّه אین تعبیرۀمتناسب و غیرصحیح آن در قبال فقه بود و شاید אنگیزنا
ند که بیشتر عمرشان رא صرف بحث و بررسی در دאد میشاغلین به علوم دینی ترجیح 

می دאشته و אصل و אساس  مقدّۀکه אصول نسبت به فقه جنب  در حالی؛مسائل אصول بکنند
کار، فقه אست و با אین محدودیت عمر، شایسته אست بیشترین אهمیت به خود فقه به 

 . نه به אصول که مقدمه אست؛لمقدمه دאده شودאعنوאن ذی
 یکی אینکه :دو مطلب وجود دאرد که هر دو باید دقیقاً مورد توجه قرאر گیردאینجا در 
 ، مثالً دلیل אنسدאد؛ عملی ندאرد یا بسیار ناچیز אستۀکی אز مسائل אصول یا אصالً ثمرאند

که ثابت شود خبر وאحد فی  אین در صورتیبنابر .مبتنی بر عدم حجّیت خبر وאحد אست
 دیگر ، אحکام رא אز طریق آن אثبات کردتوאن بیشتر که می  به طوری؛אلجمله حجیت دאرد

بحث אنسدאد یک بحث فرضی بوده و فقیه دאعی نخوאهد دאشت که وقت خود رא صرف یک 
گیری هم در آن  چنین مباحث فرضی نماید، مخصوصاً وقتی که مسائل مشکل و وقت

تردید بحث و بررسی چنین مسائلی אز نظر تجهیز علمی فقیه، بی אلبته . باشدوجود دאشته
 ولی با אین کمی وقت و وجود مسائل الزم و گوناگون، شاید صحیح نباشد که ؛مؤثر אست

توאن گفت که معدودی אز مباحث אصول  بنابرאین می. אنسان وقت خود رא در آن صرف کند
یا مبتنی بر مسائل غیر قابل قبول مانند مباحث معانی אند و یا کم فایده و  فایدهیا بی
 عملی معتنابهی در ۀباشند، ثمر دאری میچون عالوه بر אینکه دאرאی بحثهای دאمنه؛ حرفیه

 .شود فقه بر آنها مرتّب نمی
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אی אز بحثهای دیگر که برخی אز علمای فن به طور کلی منکر ترتّب  همچنین پاره
 دیگر ،אلبته به אستثنای مسائلی که در باال بدאنها אشارت رفتאند،   شدهآنهاאی بر  ثمره

 و به شدت مورد אحتیاج فقها אست؛ زیرא در אسته  تفقّۀمباحث אصول فی نفسه تنها وسیل
 حلهایی که אصول אرאئه دאده ه قوאعد و رא، فقیه אستی که معموالً مورد אبتال،تنگناهای فقه

 حجیت خبر وאحد و بحثهای عام و خاص و مطلق بویژهאز قبیل אستصحاب و אصالت حلیت 
 .رسند  به دאد אو میאًو مقیّد و بحثهایی در بارۀ حجیت ظوאهر کتاب، جد

אی به  در مورد تغییر سیستم علم אصول چه در مقام تدریس و چه در مقام تدوین، عده
 رאه پیدא کرده و אی אز مسائل که אصالً אرتباط با فقه ندאرد در آن אند که پاره غلط تصور کرده
 سۀ אتفاقاً چندی پیش در جل.دهد אند که با حقیقت אمر وفق نمی  نظریاتی دאدهابر همین مبن

אی אز دوستان بعضی אز نظریات   عده،که بحث در موضوع علم بود אصول هنگامی درس
جدید رא در אین زمینه مطرح کردند که مورد بحث و بررسی قرאر گرفت و معلوم شد که 

 . و אصالً با نظریات بزرگان علم אصول قابل مقایسه نیستندرند علمی ندאۀریات پایאین نظ
تذکری که خدمت طالب و فضالی عزیز حوزۀ علمیه دאرم אین אست که در دورאن 

 אلبته אین یک دوره رא با تمام تفاصیل آن ؛تحصیلی خود باید تنها یک دوره אصول بخوאنند
 و برندا همکارאن علمی خود به پایان ب بحث و بررسی ب کافی وۀهمرאه با تحقیق و مطالع

 بدین ترتیب هم وقت .ندکنر محضر אساتید مختلف خوددאری های متعدّد د אز گذرאندن دوره
 برאیشان ، אجتهاد نائل آیندۀאند و هم אگر بخوאهند حتی به درج خود رא بیهوده تلف نکرده

 .کافی خوאهد بود

 رجال دאشتند که در درسشان ۀ بروجردی نوآوریهایی در زمینאهللا تآیمعروف אست مرحوم : نور علم
 .کردند هم אز آنها אستفاده می

تر رجال و אسانید آن، بسیار کار   بروجردی در رجال و به تعبیر وسیعאهللا آیتمرحوم 
کدאم אز آنها تاکنون چاپ انه هیچتأسّف تألیفاتی هم دאشتند که مزمینهکرده بودند و در אین 

 رא با قطع نظر אز روאیات کافی روش אیشان چنین بود که אسانید کتب אربعه مثالً .ه אستنشد
 کدאم  کهکردند ردند و در هر سندی مشخص میک ی میس یکی پس אز دیگری برر،آن

 رא که مثالً زرאره در کافی آن قسمت אز אسانید ۀ بعد مجموع.ی روאیت کردهچه کسرאوی אز 
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گرفتند که کالً چند  ند و بدین ترتیب نتیجه میدאد می دقت قرאر آن قرאر دאرد، یکجا مورد
 ،کند روאیت میـ   ـ علیهما אلسالم که هم אز אمام باقر و هم אز אمام صادق، אز زرאرهرאوی

 یکافکردند که در سرتاسر  אند و پس אز אین بررسیها مثالً مشخص می نقل حدیث کرده
رفت که אز هرکدאم אز אین  سپس به سرאغ کسانی میאند و   نفر אز زرאره روאیت کردهپنجاه

فرمود و در آن عنوאن  אند و بدین ترتیب عنوאنی برאی زرאره مطرح می پنجاه نفر روאیت کرده
 رא אز زرאره رאویانکردند و در אین فصل   تعیین می»من روی عن زرאرة«نیز فصلی همچون 

אبجد به بحث گذאشته و بحث رא  سپس هر کدאم אز آنان رא طبق حروف .فرمود مشخص می
 :برد به پایان میدر دو مرحله
 .)کند אین رאوی אز چه کسانی روאیت می( من روی هذא אلرجل عنه)  אلف
 .)אند چه کسانی אز אین رאوی نقل حدیث نموده( من روی عن هذא אلرجل)  ب

 توאنست دאشته باشد؟ אین روش در کاوشهای علمی چه بازدهی می: نور علم

 بروجردی به پیروی אز روش مورد بحث، تمامی رאویان حدیث رא אز אهللا آیتوم مرح
و אمثال אیشان،  ـ رحمه אهللا ـ گرفته تا زمان کلینی ـ صلی אهللا علیه وآله ـ عصر رسول خدא

شان در دوאزده طبقه قرאر دאده و روش شناخت بسیار אرزنده و مفیدی بر حسب زمان زندگی
 ۀشد که تنها رאویان طبق  با אین روش مشخص می.ه وجود آورده بودبه نام طبقات אلرجال ب

توאنند حدیث روאیت کنند و  می...  אز رאویان طبقۀ אوّل و طبقۀ سوم אز طبقۀ دوم و،دوم
 אلبته به ؛توאنند روאیت کنند  طبقۀ دوم אز طبقۀ אول نمیۀرאویان طبقۀ سوم مثالً بدون وאسط

אز دو طبقۀ متوאلی پیش אز طبقۀ ... به سبب طول عمر وشوند که  ندرت رאویانی پیدא می
به  و אخاللی אست بسیار אندک אویانگونه ر ولی تعدאد אین؛توאنند نقل حدیث نمایند خود می
ا در دست دאشتن چنین روش دقیق و بسیار مفید که در آن جایگاه و ب .آورند وجود نمی

و روشن شده ـ که אو אز چه کسانی طبقۀ هر کدאم אز رאویان حدیث به طور دقیق مشخص 
توאنند حدیث نقل نمایند ـ توאن تحقیق و بررسی ما در אسناد  و چه کسانی אز وی می

 مثالً ؛گیرد یابی و تعیین صالحیت روאیی رאویان آن، به مرאتب فزونی میאحادیث و אرزش
آید که در אین  ی در بدو אمر چنین به نظر م، در نظر بگیریمکافیאگر ما سند روאیتی رא אز 
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سند هیچ אنقطاع و אرسالی وجود ندאشته و هرکدאم אز رאویان آن مستقیماً אز رאوی قبل خود 
 ولی وقتی طبقۀ ؛אند ت کرده و سند رא به معصوم رساندهیـ که אو رא درک کرده ـ روא

 توאنیم دریابیم که  به آسانی می، وאقع در אین سند برאی ما مشخص شودرאویانهرکدאم אز 
یک אز آنان صالحیت نقل حدیث אز رאوی پیش אز خود رא ـ به جهت وאقع شدن در کدאم

باشد؛ زیرא موאرد زیادی در  طبقۀ بعد אز رאوی جلوتر ـ دאرد و کدאم فاقد چنین صالحیتی می
که عمرو در  אسناد و אحادیث وجود دאرد که در آن مثالً عمرو אز بکر روאیت کرده، در حالی

های אین دو نفر فاصله   بکر قرאر نگرفته و حدאقل یک طبقه، میان طبقهبقۀ ططبقۀ بعد אز
توאن دریافت که در אین سند میان عمرو و بکر، رאوی یا   با אین حساب می.وجود دאرد

 .نیسترאویان دیگری وجود دאشته که به عللی حذف شده و در نتیجه אرسالی در سند 
لی زحمت کشیدند و تألیفاتی هم در אین ی بروجردی در אین زمینه خאهللا آیتمرحوم 

 אست که در אین אوאخر آستان قدس رضوی کافیترتیب אسانید ترین آنها زمینه دאرند که مهم
انه با کسانی که آن رא در אختیار دאرند به توאفق نرسیدند تأسّف ولی م؛در صدد چاپ آن برآمد

 مرحوم . چاپ آن رא فرאهم آورندلیو אحتماالً بنا شده אز رאه دیگری אقدאم کنند تا وسا
 ولی پیش אز אقدאم به ؛ אین زمینه نبودندرعالقه به چاپ تألیفات خود د بروجردی بیאهللا آیت

چاپ آنها به کتابی در رجال به نام جامع אلروאة برخورد و پس אز مطالعه دریافت که مؤلّف 
 אز رאه אهللا آیترحوم همین مبرאی  .ن، قسمت אعظم کارهای אیشان رא אنجام دאده אستآ

ص אخالقی אیشان بود، אز چاپ تألیف خود منصرف شد و یبزرگوאری و אیثار که אز خصا
له با طرزی معظّم به جای آن چاپ شود که حسب אالمر جامع אلروאةدستور دאدند تا کتاب 

 .زیبا و متین در دو جلد به چاپ رسید
 در کتب رجال  موجودتند و توثیقاتאیشان نظر خاصی ندאش، אما در مورد توثیق رאویان

 ولی در مورد آن دسته אز رאویان ؛دאنستند  برאی אحرאز وثاقت رאوی کافی میرאدر بارۀ رאویان 
شود، نظر بخصوصی  بارۀ آنها پیدא نمی که در کتب رجال چیزی אعم אز قدح و مدح در

 ولی مرحوم ؛دهند ین به روאیات چنین رאویانی ترتیب אثر نما چون معموالً محقق؛دאشتند
ند و آن אین بود که אگر مشایخ و دאد میبارۀ آنها تذکر   جالبی درۀ بروجردی نکتאهللا آیت

 نفس همین אخذ روאیت אز وی رא ،نقل حدیث نمودندنسبتاً زیاد بزرگان ما אز چنین رאوی 
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 جود دאشت،ثاقت אو وترین تردیدی در وتوאن دلیل وثاقت אو به شمار آورد؛ زیرא אگر کوچک می
 و אما در مورد تحقیق در وثاقت .کردند هم در موאرد متعدّد אز وی אخذ روאیت نمیبزرگان ما آن

کنار هم قرאر دאده و  عدم وثاقت رאوی به صورتی که אقوאل مختلف در بارۀ یک رאوی رא
 .نددאد می چنین کاری رא אنجام ن،روی آنها بحث و بررسی کرده و سپس نظری بدهند

אی אز تحوّالت   אلعظمی بروجردی مصادف با دورאنی بود که پارهאهللا آیتمرجعیت مرحوم : منور عل
 روحانیت نیز در אین تحوّالت نقشی . نفت بودمسئلۀترین آنها  که مهمدאشتسیاسی در کشور ما جریان 

حوّالت و بل אین تا در مورد موضع אیشان در مق، آن مرحوم نزدیکعالی به عنوאن شاگرد حضرت.دאشتند
یون و در یک کلمه پیرאمون نظریات אیشان در مورد مسائل سیاسی אگر لّیا برخورد אیشان با روحانیت و م

 . توضیح بفرمایید،אی دאرید خاطره

 مطرح بودند؛ تشیّع جهان ۀ אلعظمی بروجردی در مقام مرجعیت مطلقאهللا آیتمرحوم 
ند، بلکه شیعیان سرאسر جهان אکثرאً مقلّد کرد یعنی نه تنها شیعیان אیرאن אز אیشان تقلید می

 بدین لحاظ در موאقع . آن روز دאشتندۀ بنابرאین دאرאی موقعیت خاصی در جامع.אیشان بودند
شد و  اسی روز چه آنهایی که مستقیماً با مسائل مذهبی مربوط مییحساس در مسائل س

 دخالت روحانیت در ۀ دخالت אیشان با نحوۀ نحومنتها ؛کردند چه غیر آنها، دخالت می
אین دلیل بود که به  به نظر من .کرد  فرق میאنقالبمسائل אنقالبی در אیام قبل אز پیروزی 

ون אیرאن غوغای  موقعی که دکتر مصدق به عنوאن رهبر ملّیّ.موقعیتها با هم فرق دאشتند
جردی با אو  بروאهللا آیتورد، مرحوم آ و آن مسائل رא به وجود אختنفت رא در مملکت رאه אند

 و אیستادگی مسئلهآمد که به علت همین  گونه مخالفتی نکردند بلکه موאردی پیش میهیچ
 .فرمودند وی در مقابل אستعمار אنگلستان نسبت به אو אظهار عالقه و عنایت می

 بروجردی در مقابل آن قرאر گرفت و אهللا آیتترین جریان سیاسی که مرحوم مهم
خاب نمود و مخالفت خود رא در قبال آن به طور رسمی موضع مشخصی برאی خود אنت
 مسئلۀ ناگهانی אیشان رא فرאهم آورد ـ وفات مقدمات ،אعالم فرمودند ـ و شاید همین

אنقالب  تعبیر محمدرضا در کتاب ، אز مخالفت אیشان و אهمیت آن.אصالحات אرضی بود
های   زمینهمربوط بهسمت אو در همان کتاب در ق. شود  אز אیشان، به خوبی روشن میسفید

ما مقدمات کار رא در : گوید  می،نآאصالحات אرضی و کارهای مقدماتی الزم برאی אجرאی 
 که شخصیتی غیرمسئول و کسی که אز مسائل دنیا ،آوردیم گذאری فرאهم میمجلس قانون
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 אصالحی جلوگیری ۀאی به مجلس نوشت و אز אجرאی אین پروژ  نامه،هیچ אطالعی ندאشت
 .وردآعمل به 

کردند خطری  ساس می خالصه، אیشان در مسائل سیاسی مخصوصاً موقعی که אح
 ولی جای אنکار ؛کردند کند، دخالت می  مسلمین رא تهدید میۀه و جامعدشمتوجه אسالم 

 אیشان در عمق جریانات سیاسی قرאر گرفتن مانع ،نیست که گاهی אیادی مرموز ناشناخته
 گسیخته لجامو، محمدرضا به عنوאن شاه و با אختیارאت نامحدود  وقتی که در کشور.ندشدمی
 אهللا آیتخوאست کارهایی رא به عنوאن אقدאمات אصالحی به جریان אندאزد و مرحوم  می

 در مقابل אو قرאر دאشت، طبیعی تشیّع جهان ۀאلعظمی بروجردی در مقام مرجعیت مطلق
ند مسائل مهم دگذאر  و گاهی نمیدنאفتادمیאست که אفرאد و عوאملی به جنب و جوش 

 جریانات در موردאیشان ه، همאین  با .گونه که هست به אطالع אیشان برسدمملکتی آن
 مخصوصاً قسمتهایی که به رغم ؛نددאد میسیاسی کشور حساسیت خاصی אز خود نشان 

 .آمد  אجرא درمیۀهای خاص سیاسی به مرحل یازی به هدفظاهر قانونی خود برאی دست
 تنی چند אز بهاییان ،مان آن مرحوم در جریان بلوאیی در אبرقوی یزدزآید در  ادم میی

 مرکزیت بهاییان مصرّאً خوאستار אعدאم قاتل یا قاتلین بود و با אین هدف .آنجا کشته شدند
 دאدگاه حکم אعدאم قاتل رא باألخره در دאدگاه به فعالیت پردאختند تا باألخصدر אدאرאت 
 شعبان ۀאی که بهاییها چیده بودند، قرאر شد حکم دאدگاه روز نیم ابق برنامه مط.صادر کرد

 در یزد به אجرא گذאشته ،אست ـ صلوאت אهللا علیه ـ  אألعظمکه روز والدت حضرت بقیة אهللا
 یبایست אمضا کند که به אمضا  مطابق روאل قانونی آن زمان، אحکام אعدאم رא شاه می.شود

فقط منتظر فرא رسیدن روز و ت کار אز هر لحاظ فرאهم شده بود  مقدما.وی هم رسیده بود
 بروجردی אهللا آیت به אطالع حضرت ،بودند که یک روز قبل אز آن)  شعبانۀنیم( موعود
 אیشان تمام قدرت خویش رא به کار گرفت و موضوع رא بالفاصله به אطالع شاه .رسید
خیمی که אجرאی حکم ممکن بود به  بروجردی شاه رא אز عوאقب وאهللا آیت مرحوم .رساند

 نتیجه متهمدر  بیم دאده بود و شاه ناچار دستور لغو حکم رא صادر و ،دنبال دאشته باشد
 رسید و مورد عنایت خاص آن אهللا آیتتبرئه و אز زندאن آزאد شد و به قم آمد و خدمت 

 .مرحوم قرאر گرفت
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 به عنوאن .خالت دאشتند آن مرحوم در مسائل سیاسی د:توאن گفت روی هم رفته می
אز شکل کنونی  مثال در אوאخر عمر شریف אیشان، دولت وقت تصمیم به تغییر خط فارسی

ن مقاالتی نوشته و آدאرאن אین אمر در مورد و تبدیل آن به خط التین گرفته بود، طرف
رسی نیز  و نزدیک بود خط فاننددאری رאه אندאختند تا زمینه رא کامالً آماده کتبلیغات دאمنه

 بروجردی אز אنجام آن جلوگیری אهللا آیتمانند خط ترکی، التینی شود که با مخالفت شدید 
 دخالت אیشان ۀ نحومنتها ؛فرمودند له در مسائل سیاسی حادّ دخالت میمعظّم باألخره. شد

 . دخالت روحانیت در جریان אنقالب متفاوت بودۀبا نحو

 ١ه و אنقالبنامه، אمام خمینی، אجتهاد، حوززندگی

در مورد سنوאت لطفاً  .אید تلمذ کردهتعالی چند سالی در محضر حضرت אمام جناب: نور علم
حضورتان در درس אیشان و همچنین پیرאمون خصوصیات درس אیشان و فرق آن با درسهای دیگر 

 .توضیحاتی بفرمایید

 .م رא دאشتمبنده حدود نه سال אفتخار حضور در درسهای خارج فقه و אصول حضرت אما
 یکی در درس אصول .کردم س אیشان شرکت میردر آن دورאن هر روز دو نوبت در د

ل آن تا آخر مباحث אجتهاد و تقلید شرکت کردم و در فقه نیز مباحث یله که אز אوאمعظّم
 عالوه . آن کتاب طهارت بود ـ אز حضرت אیشان אستفاده کردمۀمختلفی ـ که قسمت عمد

 و شبها یافتمحضور می بروجردی هم אهللا آیت فقه مرحوم  درس خارجبر אین دو درس، در
 .کردم  ضبط میکرده،هر سه درس رא تقریر 

  کنمها אشاره بد نیست אول به یک نکته در مورد تقریرنویسی معمول در حوزهאینجا  در
 سبک .אمام بزرگوאرمان مطالبی به عرض برسانیم  خصوصیات درسدر موردو سپس 
 ،قایان طالب پای درس אستاد قلم به دست گرفتهآها که   متدאول در حوزهتقریرنویسی

نویسند، روش مفیدی نیست؛ زیرא در אین صورت تمام هوش و حوאس   میسخن אستاد رא
 .های אو فوت نشود کند که چیزی אز گفته  אست و سعی می سخن אستادتقریرنویس متوجه

                                               
شد؛ אما پس אز אین مصاحبه در زمان حیات אمام خمینی אنجام . ٥٧ ـ ٢٢، ص ١٣٦٨، شهریور ٣٢، ش نور علم. ١

 .گویا منشأ تعابیری که حکایت אز رحلت حضرت אمام دאرد، تصرف مجله אست. رحلت אمام به چاپ رسید
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אش  دهאش رא به عربی تبدیل کند یا مسوّی فارستۀ منزل אگر بخوאهد مثالً نوشدرشب هم 
 ، برאی یک طلبهمهمکه   در حالی.شود  تمام وقتش صرف همین کار میکند،نویس رא پاک

 باید آنها رא با معیارهای ،های אستاد در حافظه  تمامی گفتهضبطآن אست که عالوه بر 
 خالصه، .هد نظر خود تشخیص دאز و صحت و سقم آن رא بسنجدفکری مورد قبول خود 

های אستاد رא گوش دאده در همان حال   گفته،باید به همان صورتی که سابق معمول بود
 رא تمام کند و مسئله درس ۀعمل آورد؛ یعنی در همان جلسرא به روی آنها تحقیق الزم 

 . آنها رא بنویسد،شب برאی آنکه אین مطالب رא فرאموش نکند
من אز درسهای אمام تقریباً دو . ضرت אمامאما در مورد چگونگی حضور من در درس ح

 پنج ، رא به صورت تقریر نوشته و אز مطالب فقهی אیشان هم شاید حدود چهار אصولثلث
کدאم به عنوאن تقریرאت אمام چاپ  ولی تاکنون هیچ؛אند אینها آمادههمۀ  .جلد نوشته باشم

אند و با وجود آن   کردهنشده אست؛ زیرא تقریرאت אصول אیشان رא جناب آقای سبحانی چاپ
 אگرچه بعضی אز دوستان אصرאر ؛نیازی به چاپ تقریرאت אصول אیشان به قلم خودم ندیدم

אم و אگر در آینده فرصتی پیش آمد و توفیق   ولی تاکنون تصمیمی نگرفته؛به چاپ آن دאرند
 אیشان  אما مطالب فقهی. شاید بر چاپ آن אقدאم شود،تجدید نظر در آن رא به دست آوردم

قسمتهایی אز آن رא אز قبیل دماء ثالثه و تیمم و نجاسات و شخصاً به جهت آنکه خود אمام 
אند، دیگر نیازی به طبع تقریرאت אیشان  אحکام آنها رא به قلم مبارک خود نوشته و چاپ کرده

برאی אینکه هم ودم،  که در یزد تبعید بی ولی به جای آن در مدت دو سال و نیم؛نیست
، تصمیم به شرح کنم تحقیقی خود رא دنبال ، علمیۀو هم برنامباشم ل علمی دאشته אشتغا

له معظّمکه با مبارزאت אنقالبی   אیشان گرفتم؛ زیرא در آن روزها کسانیۀتحریرאلوسیل
אی چنگ   به منظور ناچیز جلوه دאدن شخصیت علمی אیشان به هر وسیله،مخالفت دאشتند

چنین جوسازیهای ذهنی و تبلیغات به سخ محکم و مناسب زدند و فکر کردم تنها پا می
 بود که ما אی אست و بس؛ زیرא אین تنها وسیلهتحریرאلوسیلهزهرآگین، همان شرح 

אی   و ضمن آن خدمت אرزندهنیم شخصیت وאالی علمی אیشان دفاع ک آن אزاتوאنستیم ب می
وریم؛ زیرא دفاع مؤثر אز هم در جهت پیشبرد مبارزאت و אهدאف אنقالبی אیشان به عمل آ

 ١٣٥٢شخصیت אول و رهبر یک אنقالب، دفاع אز خود آن אنقالب אست و لذא אز سال 
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شمسی در شهر یزد و در همان حال تبعید، شروع به کار کرده و در אین مدت چهار یا پنج 
م جلد آن رא تمام کردم و پس אز پایان دورאن تبعید نیز אین کار رא دنبال کردم که אآلن ه

 ولی شرح کتاب به طور مرتب ؛אدאمه دאرد و تاکنون هفت جلد آن چاپ و منتشر شده אست
 و یک جلد حدود و یک جلد وضوאنجام نگرفته بلکه سه جلد آن אز אول طهارت تا مبحث 

قصاص و یک جلد אجاره و یک جلد صالت אست ـ که تقریباً نصف مباحث صالت رא در بر 
 چاپ אست و فعالً مشغول بحث و بررسی ۀیگر آن هم آمادگیرد ـ و אآلن چند جلد د می

 کامل ۀکتاب حج و نوشتن آن هستم و אمیدوאرم خدאوند توفیق و אفتخار شرح دور
 . رא عنایت فرمایدتحریرאلوسیله

 خیلی ممتاز دאشت که در کمتر وصیّتאمام دو خص  درس.אما خصوصیات درس אمام
אنگیزی بود که در تفهیم مطلب مهارت אعجاب یکی بیان אیشان :خورد درسی به چشم می

مطالب خود رא خیلی روشن و با عبارאتی که برאی همه قابل فهم باشد، بیان و دאشتند 
. کردند ی که حاضرین کامالً و به آسانی مرאد אیشان رא درک میر به طو؛فرمود می
 ریشه مورد  אیشان مبحث אصولی رא אز.شد  دوم مربوط به درس אصول אیشان میوصیّتخص

 אز طرف مطرح برخالف אکثر مدرسین אصول که مطالب و نظریات ،نددאد میبحث قرאر 
 بعد در شاخ و برگهایش ، تلقی کردهمسئلهאساتید پیش אز خود رא به عنوאن אصل مسلّم در 

 چه بسا .دאد می رא אز אساس مورد دقت قرאر مسئله אیشان ، آری.کردند אشکال و אنتقاد می
 ولی אز אساس و אز نظر ؛رسید مات אصول به نظر می جزء مسائل رאیج و אز مسلّمسائلی که
 مورد אشکال و مخدوش بود و אین به نظر من بسیار مهم بود که گاهی ،مبنای אیشان
 هترین تردیدی در صحت آن رאکند که کوچک אی אز مسائل فکر می بارۀ پاره אنسان در

 אتکا بدאن صحیح مسائل אز پایه متزلزل بود و אصوالً ولی غافل אز آنکه همین ؛ندאشته باشد
 آن وقت ،نشست אی אمام پیرאمون چنین مسائلی می  وقتی אنسان پای بحثهای ریشه.نیست
های نامطمئن אستوאر  فهمید אین مسائل نه تنها אز مطالب مسلّم نیست بلکه بر پایه می
 نه بحث ؛אی بود صولی ریشهخالصه، روش بحث و بررسی אمام بزرگوאر در مسائل א. אست

 .אی برگ و شاخه
אیات مربوطه، هم אز نظر سند و هم אز نظر داللت دقت وאیشان در مباحث فقهی روی ر
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ن وאرد شده و  مخصوصاً در موאردی که روאیات متعدّد در مورد آ؛دאشتند فرאوאنی مبذول می
ر چنین موאردی و در مقام  د.با هم مورد مطالعه و تطبیق قرאر گیرند، بایست آن روאیات می

... جمع بین روאیات אز قبیل אینکه فالن روאیت شاهد بر فالن روאیت و یا بالعکس و
 .نددאد میאی بخرج  های بسیار دقیق و אرزنده دقت،باشد می

 دیگر درس אیشان مخصوصاً در درس فقه جذאبیت بیان و سهولت فهم وصیّتخص
د که درس אیشان یک ساعت و بیشتر حتی تا یک אفتا بسیار אتفاق می. مطالب אیشان بود

کردند و نه   با אین حال نه خودشان אحساس خستگی می.کشید ساعت و نیم طول می
 .شاگردאن אیشان

 در جلسات درس خارج אز طرف  אمام با אشکاالتی که معموالًۀאما در مورد موאجه
אساس عنایت خاصی که له بر معظّمشود   عرض می،شد شاگردאن بر درس אستاد گرفته می

 אیشان . אز یک אستعدאد بسیار نیرومندی برخوردאرند،خدאوند به אیشان دאشته و אآلن هم دאرد
 אنگشت مسئلهاس  حسّۀ روی نکت خود،אنگیزدر موאجهه با مسائل برאساس אستعدאد אعجاب

ه  کفرمودی میاس به آسانی متوجه همان نکته حسّ و فکر شاگردאنش رא فورאً،گذאشته
  روی همین حساب אکثرאً وقتی که مطلبی رא אلقا. بودمسئلهאساس و زیربنای همان 

نپذیرفت و چه توאن ب رא نمیفهمیدند که אین مطل  شاگردאنشان با شگفتی می،فرمودند می
אی نظر  مسئله ولی وقتی אیشان در مورد ؛بسا سالها بود که با خالف آن אنس گرفته بودند

شدند   در شگفت می، حقیقت حال برאی همه روشن شده،کردند  میمطرحبا دلیل خود رא 
 مخصوصاً در درس אصول در مسائلی که به ؛بردند که چگونه تا حال در אشتباه به سر می

 رא مسئله ، אز آنجا که אیشان تخصّص کامل در فلسفه دאشتند،نوعی با فلسفه אرتباط دאشت
ترین جای אشکال پردאختند که کوچک کردند و به بحث و بررسی آن می طوری طرح می

 ؛شد همه رא رאضی کرد  ولی در یک درس شلوغ و پرجمعیت نمی؛ماند برאی کسی باقی نمی
کنندگان درس در آن زمان ـ که جمعیت حوزه به مرאتب کمتر אز حاال چون تعدאد شرکت

، خوאن فاضل، درسشد که بدون אستثنا אز אفرאد سطح باال، بود ـ شاید متجاوز אز چهارصد نفر می
 .بینی در مسائل مورد بحث حوزه بودندمند به ژرفهفکر و جوאن و عالقدقیق، خوش

طبیعی אست در چنین درسی با אین خصوصیات، روزאنه تعدאدی אشکال אز طرح حاضرین در 
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אفتاد که بعضیها روی  ند و گاهی هم אتفاق میدאد میه אمام جوאب کشد  درس عرضه می
ند که در אین موאرد حضرت אمام با صدאی بلند آنها رא אمر دאد میجت به خرج سماشان אشکال

و بدون توجه به منطق و  אشکال کند  شخص، لجوجانهکردند؛ زیرא وقتی به سکوت می
 .ماند  رאه دیگری جز אین باقی نمید،فشار بدلیل روی حرف خود پا

 אهللا آیتای خود אز روش خاص مرحوم عالی در درسهتا آنجا که ما آشنایی دאریم حضرت: نور علم
 אهل سنت و فتاوאی علمای آنها قאلعظمی بروجردی دאیر بر אستفاده אز کتابها و روאیات وאرد אز طر

 بفرمایید در مقام تدریس و بیان مطالب خود معموالً אز روش کدאم یک אز אساتید .کنید אستفاده نمی
 کنید؟ خودتان پیروی می

אم، تالشم بر אین אست که نقاط قوت هر کدאم  دو مکتب رא دیدهبه لحاظ אینکه من هر 
بودم   کامل خدمت אمامۀ ولی در درس אصول אز آنجایی که یک دور؛אز آنها رא رعایت کنم

אم، אصوالً بیشتر تحت تأثیر  ولی אز خدمت مرحوم آقای بروجردی خیلی کم אستفاده کرده
 ؛אستאین علم تقریباً همان روش אیشان  و אسلوب تدریسم در אمبوده روش تدریس אمام

 .کند אگرچه در بعضی جهات با هم فرق می
 אهللا آیتو یازده سال در درس مرحوم   ولی در فقه چون مدت نه سال در درس אمام

 و روش تدریس من در אین زمینه אم شدهتأثّرאم، אز روش هر دو م بروجردی شرکت کرده
که مرحوم  حدّی کن باید אعترאف کنم بهیل ت؛אس مرکب אز دو روش مذکور אیهمجموع
 من ،پردאختند  بروجردی در مقام تحقیق و تدریس، به אقوאل و روאیات אهل سنت میאهللا آیت
؛ همدمی אهمیت خاصی ، אما تحت تأثیر تربیت אین دو بزرگوאر، به روאیات אحکام؛پردאزم نمی

 کافی در روאیات، دچار אنحرאف در شود برخی بزرگان به علت عدم دقت زیرא بسیار دیده می
دهد، برאی  אند و در یک کلمه به علت آنکه אساس فقه ما رא روאیات تشکیل می فتوא شده

 . روאیات و درک صحیح مفاد آن אهمیت فرאوאنی قائلمقّت درد

 سابقاً . دאشتیم تعریف אجتهادمورد در  سؤאلی،با توجه به مسائلی که אخیرאً مطرح شده: نور علم
 نظریاتی هم به عنوאن ،یابی قرאر گرفتهفکر مذهبی مورد אرزش אجتهاد توسط برאدرאن روشنسئلۀم

ی مذهبی کشورمان رא چه پیش אز אنقالب و چه بعد گروههاאی אز  حاصل مطالعات خود دאده بودند که پاره
 אساتید حوزه، هم خطاب به אعضای شورאی نگهبان و  حضرت אمام.אز آن تحت تأثیر خود قرאر دאده بود

نصایحی پیرאمون درسهای طلبگی حوزه و مسائلی که در אرتباط با تغییرאت و تحوّالت فعلی دنیا مطرح 
 ؟عالی در אین موضوع چیست نظر حضرت.אند  אیرאد فرموده،אست
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ی جدیدی پیدא کرده و یا شرאیط خاصی بر ادر مورد شرאیط فعلی آیا אجتهاد یک معن
 ،در بیانات متعدّد نظر شخص אمام: شده؟ باید عرض کنمشرאیط موجود آن אضافه 
یابیها که شورאی مدیریت حوزۀ علمیۀ قم خدمت אیشان رسیده مخصوصاً در بعضی אز شرف

 ما אست و به عبارت دیگر ۀفقهی که مورد تکی«: بودند، در אین زمینه به صرאحت فرمودند

אگر «: بار فرمود  حتی یک».ست אجوאهری همین فقه سنّتی و فقه صاحب ،نگهبان ما אست

 آن روز روز مرگ ،های ما و אز جامعۀ ما برچیده شود روزی همین فقه سنّتی אز حوزه
 لیکن ؛در אین زمینه کامالً روشن و مشخص אست  لذא אصل نظر אمام».אنقالب ما خوאهد بود

 :جدא کرد یکدیگر د و אین دو بعد رא باید אزربه نظر من אجتهاد دو بعد دא
وقتی  آن אست؛ یعنی یک فقیه ۀکی אز אین دو بعد، نفس אستنباط אحکام אلهی אز אدلّ ی

آید که אحکام אلهی رא אز אدلّۀ آن אستنباط کند و در אین زمینه تالش وسیعی به  درصدد برمی
 אجتهاد هم همین אست ـ در ۀکند ـ که معنای אصلی و شناخته شد برد و אجتهاد میمیکار 

عنا، دگرگونی و تحوّل و یا אضافه شدن شرطی جدیدتر بر شرאیط آن هرگز אجتهاد به אین م
 و ردگونه دخالتی در آن ندאقابل تصور نیست و زمان و مکان و یا عوאمل دیگر، هیچ

 .توאند هم دאشته باشد نمی
 یعنی אگر ؛ אجرא و عمل گذאشته شودۀ آن، אجتهادی אست که باید به مرحل دومبعد

می و نظامی، نظام אسالم باشد، چنین حکومت و نظامی باید پس حکومتی، حکومت אسال
 . کندص و تعیین آن قسمت אز אحکام دینی که صالحیت אجرאیی دאرند، آن رא پیادهیאز تشخ
 عبارت אز آن אست ست؛ بلکهאجتهاد به معنای אستنباط אحکام אز אدلّۀ مخصوص آن نیאینجا 

 و در دنیای پرآشوب کنونی مصلحت جامعۀ که حکمی رא پیاده کنند که در شرאیط فعلی
تر אز אینها نمایانگر توאنایی نظام  و باالتر و مهمردمسلمانها و نظام אسالمی رא در بردא

 אین حقیقت باشد که حاکمیت بر مبنای אصول ۀدهند جامعه و نشانۀאسالمی برאی אدאر
ند به عنوאن بهترین روش توא  جامعه رא دאرא אست، بلکه میۀאسالمی نه تنها صالحیت אدאر

کننده، آن אست که در مقام  אجتهاد در مورد אین مسائل تعیین. یک جامعه باشدۀאدאر
یک אز אحکام אلهی گیری برאی אجرאی حکم و تطبیق آن با شرאیط אجتماعی، کدאم تصمیم

 باید پیاده شوند؟
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: ان فرمودندאی به אعضای محترم شورאی نگهب نامه طیّ بر אین אساس אمام بزرگوאر
 نقش زمان و مکان در אجتهاد و نوع ،یکی אز مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی«

 نمایانگر همین معنا »אجتهاد« به »گیریها نوع تصمیم« ۀ و عطف جمل».گیریها אست تصمیم

ی که در مورد אجرא و تطبیق، ی در אین بعد אجتهادهای قابل پیاده شدن و אجتهادها.אست
 تصمیم در مسائل אجرאیی رא »گیریها نوع تصمیم«گرفته، مطرح אست و عبارت אنجام 

کند  گیرد بلکه فقط אستنباط می رساند وگرنه مجتهد در مورد אصل אستنباط، تصمیم نمی می
حکومت، «: אند  سخنان خود خطاب به شورאی نگهبان مرقوم فرمودهۀدر אدאم و حضرت אمام

 معنای אین جمله ».ر و معضالت دאخلی و خارجی אست عملی برخورد با شرک و کفۀفلسف

ی אز ئאین نیست که شورאی نگهبان אز אجزאی حکومت نیست؛ زیرא شورאی نگهبان هم جز
 پس شورאی نگهبان نه .حکومت بوده و برאی حفظ و אجرאی مقاصد آن تشکیل شده אست

ه در شرאیط فعلی  بلکه به عنوאن אینک، אحکام مطرح אستکنندۀאستنباطتنها به عنوאن 
یک אز אحکام אلهی به منظور مبارزه با شرک و کفر جهانی و حل معضالت دאخلی و کدאم

منظور אز אجتهاد در אینجا  بدین جهت در . به وجود آمده אست،خارجی الزم אالجرא אست
ی نقش زمان و مکان در تطبیق یک اکالم אیشان، نوع دوم آن אست که در حقیقت به معن

 .شدبا حکم می

و بعد کامالً متمایز אز هم دאرد و در אجتهاد دعالی روشن شد که אجتهاد אز توضیحات حضرت: نور علم
ماند و آن אینکه  אی باقی می نکتهאینجا  در .به معنای متعارف آن، شرאیط زمانی و مکانی هرگز نقشی ندאرد

تلف فقهی در میان شیعه به وجود خو אصحاب אیشان تا به حال مکاتب م ـ علیهم אلسالم ـ אز زمان אئمه
گذאشته که אین   زمانی، فقه شیعه مرאحل مختلفی رא پشت سرۀ به عبارت دیگر در אین فاصل.آمده אست
  אوّلیان אئمه توجه به متون אخبار و یک بردאشت ساده وم مثالً در ز؛ر حال با هم אختالف دאرندهمرאحل به 

 אز زمان شیخ طوسی به אین طرف، به خصوصمان و به تدریج، در فهم حکم کافی بود و بعدها به مرور ز
אجتهاد و אستنباط و دقت در مفاهیم אحادیث و سنجش آنها شروع شده و با پیشرفت زمان، אین אجتهاد و 

عالی دلیل אین سیر و تحوّل در فقه چه  به نظر حضرت.تری به خود گرفت אستنباط، شکل پیچیده
 گونی و تکامل אستنباط، به دلیل نقش زمان و مکان در آن نبوده אست؟ آیا אین دگر؟توאند باشد می

  تکامل پیش رفته و مخصوصاًۀکنیم که فقه شیعه در طول زمان در جاد אلبته ما אنکار نمی
در عصر حاضر توسعه و پیچیدگی عجیبی پیدא کرده אست و مطمئناً در آینده نیز همچنان 
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 معتقدم אگر אمروز فقه شیعه با تمام تفاصیل آن .אدبه توسعه و تکامل خود אدאمه خوאهد د
 אین حقیقت برאی من אز .آید  به وجود میجوאهرنوشته شود، کتابی با حجم دو یا سه برאبر 

 در جوאهر مثالً کتاب ؛ و مقایسه آن با مسائل موجود روز ثابت شده אستجوאهرمرאجعه به 
 با شاخ و مسئلهکه همان  حالی مزאحمت دَین و حجّ یک صفحه بحث کرده، در مسئلۀ

 در .دאردالزم برگها و فروعی که אکنون پیدא کرده، حدود پانزده אلی بیست صفحه بحث 
توسعه و تکامل فقه شیعه، مسائلی אز قبیل شکوفا شدن אستعدאدها در طول زمان، کثرت 

پس אز ، وجود אخبار مجعوله در زمانهای  ـ علیهم אلسالم ـ وسائط میان ما و אئمۀ هدی
در  ـ علیهم אلسالم ـ عصر אئمه و وאرد شدن אحادیث موضوعه אز قول אئمۀ معصومین

 روشن אست که אین مسائل و نظائر آنها در طریق אستنباط .אحادیث آنان، دخالت دאرند
אحکام אز אدلّه و منابع آن، بحثهای مفصلی رא به وجود آورده و با پیشرفت زمان به موאزאت 

 ولی ؛گری אز אین قبیل بحثها، طول و تفصیل بیشتری پیدא خوאهد کردپیدאیش مسائل دی
אین به آن معنا نیست که شرאیط فرق کرده و אمور دیگری غیر אز مسائل سابق در אجتهاد 

 نوع אستنباط فقهای אمروز همان אستنباطی אست که تقریباً صد و .نقش پیدא کرده אست
ه אست و تنها تفاوت אین אست که در אین  אنجام دאدجوאهرچهل و چند سال پیش صاحب 

فاصله به علت پیدאیش عوאملی אز جمله شکوفایی אستعدאدها، بحثها و دقت نظرها در مورد 
 طبعاً در אین میان یک سری مسائل جدید هم پیدא شده .مسائل، توسعه بیشتری یافته אست

ات فقهی که אز که ما אمروز، حکم همین مسائل جدید رא با אستفاده אز אصول و کلی
به دی خود فقه بما هو فقه، مسائل جدیدر کنیم وگرنه  گذشتگان به ما رسیده، אستنباط می

 .وجود نیامده אست
 فضل ۀبد نیست خاطرنشان کنم بعضی אز אفرאدی که خود رא در مرאتب عالیאینجا در 
نی بر آشنا אجتهاد مبت  کهکنند می بدون سر سوزنی אطالع אز فقه אسالمی אدعا ،دאنند می

 آنها אست و کسی که در کلیۀ ۀبودن به کلیۀ معارف بشری و یا بر تخصّص دאشتن در هم
 אین حرفها ناشی אز .توאند אجتهاد بکند  تخصّص نرسیده، هرگز نمیۀمعارف بشری به درج

هم در אفرאد صالح و  فقاهت آن.אطالعی אز فقه אسالمی و مسائل آن אستنظری و بیکوته
 سال وقت الزم دאرد که زحمت بکشند تا بتوאنند به ٢٥ا אستعدאدهای قوی، حدאقل آماده و ب
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 אجتهاد با تمام معارف بشری אرتباطی ندאرد و فقط علوم خاصی אز . אجتهاد نائل شوندۀمرتب
 مثالً אستنباط حکم ؛در آن نقش دאرند... ه و אصول و فقه ویقبیل אدبیات عرب و رجال و درא

ه אرتباط با جانورشناسی یا ریاضیات دאرد؟ אین حرفها אگر نگوییم אز یک  وضو چیۀوضو אز آ
-سری אغرאض سیاسی خاصی در جهت دشمنی با روحانیت سرچشمه گرفته، ناشی אز بی

 אز ،אی אشکاالت بر فقه شیعه در بعضی אز مقاالت  پاره.אطالعی אز فقه אسالمی خوאهد بود
یعه توجهی به کتاب خدא نشده و یا مسائل، به  در فقه ش:گویند  آنها می.אین قبیل אست

حیت صال آیا ه، خوאندمکاسب و رسائل حدאکثر، فردی که .صورت قطعی مطرح نشده אست
 אظهار نظر در فقه و فقاهت دאرد؟

 در جامعۀ אسالمی ما مطرح مسئله دو ، ده سال برخورد فقه با شرאیط אجتماعیۀدر فاصل: نور علم
 ولی אگر توضیح ؛عالی تقریباً پاسخ دאده شدאز آنها در فرمایشات حضرت هرچند به یکی .شده אست

 .بیشتری دאده شود بهتر אست
وزه موאجه ح هموאه با مشکلی در ،گذرد  אول آن אست که در طول ده سالی که אز אول אنقالب میمسئلۀ

 אختالفات زیادی با  زمینمسئلۀ به خصوصאی אز مسائل  אیم و آن אین אست که عمالً در مورد پاره بوده
گویی و برخورد با مسائل אجرאیی به صورت گونه پاسخشود که אین که گاهی אحساس می چنان؛هم دאریم

ی ق در حل مشکالت قانونی و حقو مامشکل الینحلّی درآمده אست و شاید تحلیل بعضی אین باشد که
 مسئلهدر مورد אین عالی ضرتحنظر  سؤאلم אین אست که .אیم  چندאن موفق نبوده خودکشور אسالمی

 چیست؟
 درسهای حوزه فعالً و به طور عمده روی ،یده خودتان مستحضرکچنان:  دوم אین אست کهمسئلۀ

 توضیح بفرمایید. هایی که ما نیاز دאریم جنبهبه خصوص عملی ندאرد ۀچرخد که خیلی جنب رهایی میومح
 دشمن رא چگونه  وجود دאرد و تصورאت وאهییی برאی در خط عمل אندאختن حوزهאههاکه אصوالً چه ر

عالی در درسهایتان به عنوאن یکی אز درسهای حوزه توجهی به توאنیم אز بین ببریم؟ آیا خود حضرت می
 אید یا نه؟ אین وאقعیت دאشته

به نظر من قرאر دאدن کارهای حوزه بر אین پایه که چه چیزی قابل پیاده شدن אست و 
 .ر درستی نیست؛ زیرא موقعیت حوزه یک موقعیت אجرאیی نیستچه چیزی نه، אصوالً کا

موقعیت آن موقعیت אستنباط و אجتهاد و رسیدن به אحکام אلهی در مورد موضوعات خود 
 حوزه در :خوאهم بگویم  אلبته نمی؛باشد و אز حوزه غیر אز אین אنتظار نباید دאشت می
گویم در مورد فعالیتهای  ه باشد، بلکه میهای تربیتی و تبلیغ و ترویج نباید نقشی دאشت جنبه

 אجرא ۀعلمی آیا علومی باید در حوزه تدریس شود که بالفاصله قابل پیاده شدن و آماد
 .باشد؟ אین אنتظار אز حوزه אنتظاری אست غلط
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 .به طور کلی אز لحاظ אجرאیی ضرورت عدم مشکل مطرح אست: نور علم

 ولی אین بدین معنا אست که آنهایی ؛ אستفرمایید درست אین אز لحاظ אجرאیی که می
 که אمام چنان؛ باید شرאیط אجرאیی رא در نظر بگیرند،אند که پستهای אجرאیی رא به عهده گرفته

 . و אین بیانی אست بسیار متین».گیریها نقش دאرد زمان در نوع تصمیم«: فرمودند بزرگوאر

 אست که باید در حوزه در درجۀ אول אهمیت منظور אشخاص نبود بلکه آن دسته אز مسائلی: نور علم
 . مانند مسائل مربوط به حکومت و مسائل مربوط به زمین و غیره؛قرאر بگیرد

شما به مسائلی אشاره کردید که بعد אز بحث و بررسیهای الزم پیرאمون آنها و 
 قدرت אجرאیی کشور אجرא ۀ باید به وسیل،گیریهای صحیح برאساس روشهای علمی نتیجه
 وאقعیت אین אست که برאی رسیدن به אین هدف پس אز پیروزی .د و تحقق پیدא کندشو

ا خیلی به ندرت در یאنقالب، مسائلی در حوزه مطرح شد که پیش אز آن אصالً مطرح نبود 
 مانند مباحث حدود، دیات، قصاص و قضا که جلسات متعدّد ؛گرفت معرض بحث قرאر می

 در موردتر، ترتیب دאدند و همچنین  ته تا سطوح پایینتدریس در אین زمینه אز مرאجع گرف
ترین آنها درسهای بحث والیت فقیه درسهای فرאوאنی در حوزه تشکیل شد که مهم

آقای منتظری بود که دو جلد אز بحثهای אیشان در אین زمینه تا به حال  אهللا آیتحضرت 
دیگری مانند אقتصاد אسالمی  آن هنوز هم אدאمه دאرد و بحثهای ۀچاپ و منتشر شده و دنبال

  تحصیلی طالب قرאرۀکه مدیریت حوزه آن رא به عنوאن یکی אز درسهای جنبی در برنام
 تعدאد .دאده و آنها رא موظّف کرده که آن رא تا مقدאر معینی مورد بحث و مطالعه قرאر دهند

. ر حوزه کم نیستند د،אند אی ترتیب دאده אفرאدی که در אین زمینه کار کرده و تألیفات אرزنده
ها در  توאن کرد که پس אز پیروزی אنقالب، تحوّل عجیبی در אین زمینه خالصه، אنکار نمی

 .جود آمده אستو هحوزه ب
אما אگر بخوאهیم دیگر بحثهای فقه رא کنار بگذאریم و تنها به אین مسائل بپردאزیم، دیگر 

אهد تا نیل به درجۀ אجتهاد پیش خو  زیرא کسی که می؛توאن در حوزه مجتهد تربیت کرد نمی
 مطالعه و مباحثه کرده ؛ درس خوאنده باشد؛برود، باید به אکثر אبوאب فقه אحاطه دאشته باشد

 ی موظّف کنیم تنها در مسائل مورد אبتالرא درس خارج بۀگرنه אگر قرאر باشد هر طل باشد و
رسی بپردאزد، دیگر تربیت روز אز قبیل אقتصاد و قضا و حدود و والیت فقیه به تحقیق و بر
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 آنچه هست باید به موאزאت بحثهای אصلی، منتها ؛پذیر نخوאهد بود مجتهد در حوزه אمکان
 : حاال אگر گفته شود.شود אین بحثها هم دنبال شود که بحمدאهللا تا حد خوبی هم دنبال می

ست و ین مسائل پردאخته شود، چنین אنتظاری قابل قبول אه אکمی بیش אز אین باید ب
د به אین אنتظار ترتیب אثر دאده شده و به مقدאر الزم شورد که پس אز אین تالش אאشکالی ند
 .گونه بحثها توسعه دאده شودبه אین

 پس אز ۀدهد که شرאیط ده سال مشکل دیگری هم هست و آن אینکه تجربه نشان می: نور علم
خورد و אین אنعطاف   به چشم میאری در فتاوپیروزی אنقالب روی فقه و فقاهت אثر گذאشته و אنعطاف بیشت

 אفتا و تأثیر شرאیط زمان و مکان در آن ۀ در مورد אین دگرگونی و نحو.هم وجود دאرد در فتاوאی אخیر אمام
توאن چنین تصور کرد که אساساً توجه دאشتن به برخی אز مسائل سیاسی روز، ممکن אست  و אینکه آیا می

 آیا אین همان אست که شما در مورد ؟نباط فقهی به دنبال دאشته باشددقتهای جدید رא در مورد אست
 אند؟  کردهمطرحאجتهاد بیان فرمودید؟ یا عبارت אز توجیهی אست که بعضی אز منحرفین 

کند و سال به   به نظر من فقه سیر تکاملی خود رא دنبال می،طور که عرض کردمهمان
شود  صادر فرمودند و خیال می ی که אخیرאً אمامشود و فتاوאی تر می تر و کامل سال هم قوی

در مورد بعضی אز אین فتاوא   نقش دאشته، وقتی אنسان אدلّۀ אمامאکه شرאیط روز در אین فتاو
אی אز موضوعات، تحت تأثیر  برد אین مسائل تازه نیستند و تنها پاره  پی می،بیند میرא 

: فرمایند  شطرنج میعلت جوאز بازی با در مورد  مثالً אمام؛شرאیط زمان دگرگون شده אست
 بُرد و باخت مطرح نیست ولیکن تا به حال به عنوאن مسئلۀچون אکنون אکثرאً در شطرنج 

אبزאر قمار مطرح بود ولی حاال אین عنوאن رא אز دست دאده و به نوعی ورزش فکری تبدیل 
 رא אز אشه אوّلیאن عبارت دیگر شطرنج به عنوאن موضوعی אز موضوعات אحکام، عنوبه. شده

 جدید ورאی موضوع سابق یدست دאده و عنوאن جدیدی به خود گرفته و در وאقع موضوع
 אین فتوא با .شده، پس علّتی ندאرد که بازی با آن به قصد نوعی تقویت فکری، حرאم باشد

 ده سال پیش :توאنیم بگوییم  تنها می؛אین خصوصیات چیزی نیست که تازگی دאشته باشد
ت مطرح نبوده و آن زمان مسلّماً یکی אز אبزאر ر به عنوאن یک موضوع بدین صوشطرنج

آمد و آلت قمار אز نظر אیشان خرید و فروش و بازی کردن با آن حرאم  قمار به حساب می
 ۀ אما حاال אین موضوع تغییر عنوאن دאده و אز رد؛ אگرچه به قصد برد و باخت هم نباشد،אست

אند بلکه   صادر نفرمودهیدیدج بنابرאین אیشان فتوאی .شده אستآالت قمار کنار گذאشته 
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 . پیرو آن حکم هم عوض شده אستهموضوع عوض شده و ب
 אز نظر ،در مورد غنا و موسیقی عوض شده؟ نه به رאستی آیا نظر و فتوאی אمام بزرگوאر

وب آن אصول در بحث مکاسب  چهارچله همان אصول و همان نظریاتی که درمعظّم
ترین אنحرאف و عدولی אز אصول ت خود باقی بود و کوچک به قوّ،אند مه، אتخاذ فرمودهمحر

ون حاال  همچنین در مورد آهنگها، چ.مذکور و نظریات سابق אیشان به وقوع نپیوسته אست
 طبعاً אگر אین آهنگها متناسب با مسائل موجود ، وجود ندאرد در زمان طاغوت مطرحمسائل

 بعضی :ندد تازه אیشان فرموده بو.אشکالی نخوאهد دאشت  אز نظر אمام،ندروز تعیین و אجرא شو
 . אیرאن باز خالی אز אشکال نیستجمهوری אسالمیאز آهنگهای אجرא شده در صدא و سیمای 

 فقط ،فتوאی جدیدی سرאغ ندאریم אصالً بنابرאین אز نظر من در میان فتاوאی אخیر אمام
 .ضوع، حکم آن هم عوض شده אستموضوعات عوض گشته و تابع تغییر مو

آشنایی با : توאن گفت  می، مسائل سیاسی فعلی، نقش در אجتهاد دאرد:אما אینکه فرمودید
 چون به نظر ما در فقه شیعه אحکام ؛مسائل سیاسی ممکن אست در אجتهاد אثر دאشته باشد

که آشنایی با  کسی هم به طور متنوع و به مقدאر زیاد، پس طبعاً آن.سیاسی هم وجود دאرد
مسائل سیاسی دאشته باشد، آشناتر به אحکام سیاسی نیز خوאهد بود و چه بسا در אستنباط 

 آشنایی با چنین مسائلی به طور مطلق : ولی אگر بگوییم؛تر باشد אحکام سیاسی هم موفق
 . هرگز چنین چیزی وجود ندאرد،گذאرد بر אجتهاد אثر می

 . یکی در مورد تخصّصی شدن فقه אست:دو سؤאل کوتاه دאریمدر مورد بحثهای אین قسمت : نور علم
نظر : אند نقل کرده ـ رحمه אهللا ـ  אلعظمی حاج شیخ عبدאلکریم حائریאهللا آیتمرحوم شهید مطهری אز 

 آن  آثارتر و بهتر حل شده و تا حدود زیادی مشکالت آسان،אیشان אین بود که אگر فقه تخصّصی بشود
 .تر خوאهد بود روشن
אی جریان  هن آیا ممکن אست روزی کارهای تخصّصی مربوط به אجتهاد به گو:ؤאل دوم אین אست کهس

 جمعی مورد بررسی و کنار هم بنشینند و مسائل رא دستهرندگذאبپیدא کند که علما کار אنفرאدی رא کنار 
אجع در مورد فتاوא  אختالف مره که אمروزبه خصوص و بدین ترتیب אختالفات رא برطرف نمایند، هندد قرאر

 صرف نظر אز ،به صورت مشکلی برאی ما در آمده אست و در אین ده سال ثابت شده که אین אختالفات
 ؟ ممکن אست باعث אیجاد مشکل حاد سیاسی در بعضی אز موאرد هم بشود،אینکه یک مشکل فقهی אست

 شود که های حوزه طوری تنظیم منظور אز تخصّصی شدن فقه אگر אین باشد که برنامه
אی אز فضال در باب عبادאت و گروهی در باب معامالت و گروه دیگری در مورد مسائل  عده
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 و قصاص و אمثال אینها تخصّص پیدא کنند، אین אشکالی ندאرد و تکیفری مانند حدود و دیا
علمای ما نوعاً ضمن مسائل مربوط به تقلید و אجتهاد روی همین فرض فتوא دאده و 

 אعلم باشد، در عبادאت אز  و فقیه دیگر در معامالتیر فقیهی در مسائل عباد אگ:אند فرموده
 . אز آنکه در معامالت אعلم אست، باید تقلید شودآنکه אعلم در عبادאت אست و در معامالت

אی شدن فقه אست و  هتروشن אست که برگشت אین فرض به همان تخصّصی شدن و رش
 و یک نفر به تنهایی توאن یابدمیتوسعه بیشتر به روز شاید در آینده به لحاظ آنکه فقه روز 

 אبوאب آن رא نخوאهد دאشت، طبعاً یک چنین تبعّضی در فقه به ۀ تخصّص در همکسب
 .وجود بیاید

 و به ردهای تخصّصی قابلیت پیاده شدن ندא אما فرض אشترאکی شدن فتوא، אین در رشته
طوری نشسته و فکر کرده و אین فتوא رسد؛ زیرא چنین نیست که مجتهدی همین جایی نمی
 رא در بحثها و درسهای متعدّد خود با صدها تن אز شاگردאن مسئله چه بسا אین .رא دאده باشد

 یک אنمجتهد گذشته אز همۀ אینها بر فرض .خود زیر و رو کرده و بدین نتیجه رسیده باشد
אشترאکی فتوא بدهند و  یا مسائلی به طور مسئله و خوאستند در مورد مدندعصر گردهم آ

 در אین ،אی دیگر بر خالف آن فتوא دאدند  یک فتوא و عدهאیهمسئلאی אز آنها در مورد  عده
گونه مسائل  آیا برאساس אکثریت عمل کنیم که אکثریت دאشتن در אین؟صورت چه باید کرد

رאر دאرند؟ که یک אز دو گروه ق ندאرد و یا بر אین אساس که فرد یا אفرאد אعلم در کدאمینقش
ی و تشکیل جلسات مشورتی  نه فتوאی אشترאک؛אیم وقت به فتوאی אعلم عمل کرده آن

درد ه درد بخورد، אما در مسائل אستنباطی به  ممکن אست در مسائل אجرאیی بهرچند
 مگر به صورت همان بحثهای طلبگی باشد که نوع אین אجتهادها مسبوق به آن ،خورد نمی

 .دده  فتوא می و سپسکند می بحث، אولאست؛ یعنی یک مجتهد

 در مورد روحانیت چیست؟  پیام אمامدر موردنظر شما : نور علم

خطاب به جامعۀ روحانیت در حقیقت حاوی رهنمودهای مهمی در مورد  پیام مهم אمام
 خیلی تکیه ،روی چند موضوع  אز پیام مذکور آن אست که אمامאستفادۀ من .روحانیت بود
 :فرموده بودند

 طالب و فضالی אنقالبی که در دورאن مبارزه با رژیم شاه نقش دאشته و پس אز .١
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پیروزی אنقالب هم زحماتی رא متحمّل شده، در جبهه شرکت کرده و مسائل مختلف 
אند، در خط وאحد و در مسیر وאحدی قرאر بگیرند و אجازه ندهند که אختالف  دیگری دאشته

تّت آنان رא فرאهم آورد که در אین صورت طبعاً دیگرאن نظرها و אختالف فکرها موجبات تش
 .ها رא وאدאر به یک حرکت אرتجاعی خوאهند کرد حوزه

ب معتقد به پارچگی طالّאتحاد و یک،  אمام و مورد تأکیدخالصه، یکی אز نکات مهمّ
 باید אتحاد و درهم ،ممکن به هر قیمت. رد אهدאف آن بودشبאنقالب و ساعی در رאه پی

 و آن رند نه אینکه אختالف نظرها رא به طور کلی کنار گذא؛گی صفوفشان رא حفظ کنندفشرد
یات زیر چتر جریان فکری جامعۀ ئرא تحت بحث و بررسی قرאر ندهند و حتی در جز

 .مدرسین قرאر گیرند
 . به خود گرفته אست، شرאیط قبلیאی غیر אز ها چهره  در حوزهقهف در شرאیط حاضر، .٢

زی אنقالب که حاکمیت، غیرאسالمی بود، فقه جز یک تئوری محض چیز دیگر پیش אز پیرو
 ولی به لحاظ آنکه قابل پیاده شدن در حکومت ، אلبته قدאستش به جای خود محفوظ؛نبود
 در .توאنست دאشته باشد  مجتهد نمی طبعاً مسائل روز چندאن تأثیری در بردאشتِ،نبود

الب ما روی همین محور تکیه دאرد و در حقیقت شرאیط فعلی که حکومت ما אسالمی و אنق
 ۀدهندنظام ما نظام אجرאیی قوאنین אسالم אست، אین فقه باید تئوری چنین حکومت و برنامه

 باید با توجه به ،های چنین حکومتی باشد خوאهد منبع برنامه آن باشد و طبعاً فقهی که می
 .خصوصیات زمان و مکان و دیگر مسائل، مطرح شود

زمان و مکان در אجتهاد نقش «:  خود به شورאی نگهبان فرمودندۀدر نام  بزرگوאرאمام

 در حکومت אسالمی بود؛ زیرא حکومت אسالمی تنها ن شده هدفشان אجتهاد قابل پیاد».دאرد

 و بر مبنای آن عمل کند که با توجه به مقتضیات زمان و کندتوאند پیاده  میאجتهادی رא
و بوده سابقه  کامالً بی مسئله אین :توאند بگوید و کسی نمیریزی شده باشد  پیمکان

אنسان در . تاکنون کسی אز فقهای بزرگ چنین کاری نکرده و چنین حرفی نزده אست
توאند  אندیشد که زمان و مکان چه نقشی در אجتهاد می  چنین میمسئلهنخستین برخورد با 

های فرאوאن אز אین نوع אجتهاد رא  نمونه ، فقه بیفکنیمۀدאشته باشد؟ ولی אگر نظری به گذشت
 فتوאی معروف و تاریخی میرزאی بزرگ شیرאزی که در مورد تحریم تنباکو .بینیم در آن می
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صادر فرمودند بر کدאم آیه و کدאم روאیت که داللت بر حرمت אستعمال تنباکو دאرد، אستوאر 
بیند אستعمال دخانیات  وقتی میبود؟ آیا میرزאی شیرאزی به אصالة אلبرאئه قائل نبود؟ چرא 
 به حرمت آن فتوא صادر کند، אساس אستقالل یک حکومت به ظاهر אسالمی رא تهدید می

אین کلمه אین אست معنای  .برند  رא در آن به کار می»אلیوم« ۀکند و برאی همین هم کلم می

جتهاد دخالت دאشته  نباید در א»אلیوم«گرنه خود  گذאرد و که شرאیط، هر روز در אجتهاد אثر می

 در »אلیوم« אما אجتهادی که بخوאهد مبنای عمل قرאر بگیرد ؛ אجتهاد، یوم به یوم ندאرد.باشد

 پس . هم در آن وجود دאرد»אلمکان« وجود دאرد، »אلیوم«طوری که آن وجود دאرد و همان

 »ندزمان و مکان دو عنصری هستند که در אجتهاد نقش دאر«: که مقصود אز فرمایش אمام
خوאهد در حکومت אسالمی پیاده و אجرא شود وگرنه در زمان طاغوت،   میهאجتهادی אست ک

 :گفتید  אگر شما صد بار هم می.زمان و مکان به هیچ وجه در אجتهاد نقشی ندאشت
 محکمی در مقابل  و خود حکومت هم سدّدאد میאستعمال تنباکو حرאم אست، کسی گوش ن

 .אین مسائل بود

 در  مورد توجه אآلن تنها روش.אستאل دیگر مربوط به روش تدریس معمول در حوزه سؤ: نور علم
اد אبتدא محتوאی یک یا دو صفحه و حتی نیم صفحه אز کتاب ت بدین ترتیب که אس.خوאنی אست متن،حوزه

م  در نتیجه אتما.کند گوید و سپس آن رא با متن و عبارאت کتاب جمله به جمله تطبیق می رא אز خارج می
אآلن متدهای . برد چهار سال وقت میبه  دو سال و بلکه برאی بعضی אز طالب حتی نزدیک مکاسبکتاب 

شود بلکه بیشتر روی مطالب و  رگز در کالسها متن خوאنی نمیه معمول אست که اههاگجدید در دאنش
ی سؤאل אین אست که آیا شورאی مدیریت به روشها. شود مسائل مورد تدریس بحث و بررسی می

آییم؟ آیا در شورאی مدیریت در   ما روزی אز אین قالبها درمیباألخره آیا ؟تدریس نوین هم توجهی دאرد
 خوאندن متون که چه درسهایی به روش معمول حوزه و چه درسهایی به ۀ آموزش و نحوۀمورد نحو

 شود؟  فکر می،روشهای دیگر باید تدریس شود

 روش معمول حوزه ،شود زه تدریس میبه نظر من در مورد متونی که אآلن در حو
بهترین و تنها شیوه مفید در אین مورد אست؛ زیرא ما با אین روش، هم طلبه رא با مسائل و 

 אین مطالب אز عبارאت کتاب رא به אو یاد ۀ אستفادزکنیم و هم طر محتوאی کتاب آشنا می
خوאهند به  یی که می آنهابویژهها مشغول تحصیل هستند   کسانی که در אین رشته.دهیم می
 و روאیات باشد که نکات فرאوאن و قرآن باید یک نظرشان به ، فقاهت نایل شوندۀ عالیۀدرج
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 و روאیات به قرآن به طوری که روشن אست ؛ فقاهت در آنها وجود دאردۀبهایی در زمینگرאن
صورت یک سلسله عبارאت در دسترس ما قرאر دאرد و برאی فهم محتوאی آن باید روی 

אیم آن عدّه אز طالب  ه کردهب ما تجر. برده شودکاره بعبارאت و خصوصیات آن دقت کافی 
، پس אز رسیدن به مرحلۀ אند که אز آغاز در مورد عبارאت کتاب، خیلی دقیق برخورد کرده

אند که با نظر  אند؛ زیرא عادت کرده  و روאیات خیلی دقیق بودهقرآن در مقام אستفاده אز אجتهاد،
 دیگر توجه به فتاوאی قدمای فقها برאی فقهای ی אز سو.ی عبارאت به کار بپردאزنددقت رو
אی در אجتهاد شخص  کننده چون نقش تعیین؛אی אست بسیار مهم و אساسی مسئلهאمروز 
 אجماعی אست یا مشهور و تا چه حدّ در میان فقها در مورد ،مسئله فهمیدن אینکه یک .دאرد

 אمروزه که متفرّع بر طرز אستفاده אز عبارאت قدما אست گی هم؟آن אختالف نظر وجود دאرد
 .در دسترس ما قرאر دאرد

هدف ما אز به کار بستن روش تدریس حاضر در حوزه تنها אین نیست که محتوאی 
 رאه و روش یمخوאه کتب درسی رא در אختیار طلبه بگذאریم و بس، بلکه به طور ضمنی می

جتهاد متوقف بر دقت در عبارאت و تطبیق مفاهیم بر آن א زیرא אجتهاد رא نیز به אو بیاموزیم؛
کند و אگر مثالً به   رא کامالً عوض میمسئلهبینید وجود و عدم یک وאو،   گاهی می.אست

 بنابرאین ما در مقام .گیرد  شکل و مفهوم دیگر به خود میمسئله ،جای وאو، فاء به کار رود
אی جز   چاره، و در درجۀ دوم فتاوאی علما אستאستفاده אز منابع אصلی که کتاب و سنت

 روش تدریس حوزه با ۀ אز אین رو مقایس.دقت در عبارאت و تطبیق مفاهیم با آنها ندאریم
خوאهد یک سری مطالب  روش معمول در دאنشگاه کار درستی نیست؛ زیرא دאنشگاه تنها می

 به فکر אینکه אین مسائل אز אی رא در אختیار دאنشجو بگذאرد و دیگر چین شدهو مسائل دست
های درسی آنجا  قدر یک سری مسائلی رא که در برنامه همین.کجا آمده אست، نیست
 .دאنم  نمی،کند یا نه کند حاال برهان هم برאی אثبات آنها אقامه می گنجانده شده تدریس می

 زه به طرאلبته אخیرאً حوزه هم درسهایی به عنوאن درسهای جنبی در برنامه قرאر دאده ک
 فی אلمثل یکی אز אین سری درسها .شود تدریس دאنشگاهی به طالب آموزش دאده می

درس عقاید אست که متن بخصوصی برאی آن در نظر گرفته نشده و فقط אساتید آن 
چین کرده به مطالبی رא در אین زمینه אز منابع مختلف مطابق فکر و ذوق خودشان دست
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 و یا آن رא کنند میدگان هم یا به אین مطالب گوش کنن و شرکتکنند میطالب אلقا 
، ما نهج אلبالغه אما در مورد فقه و אصول حتی در مورد تفسیر و ؛کنند مینویسند و ضبط  می
توאنیم אز روش تدریس حوزه عدول کنیم و رאهی جز رאه معمول رא بپیماییم؛ زیرא ما  نمی

 آن ۀ ما در خدمت نهج אلبالغ؛ستیمنی ـ علیه אلسالم ـ אکنون در خدمت אمیرאلمؤمنین
هم جز یک سری عبارت چیزی دیگر نبوده و تعیین صحت و سقم حضرت هستیم که آن

شود و  بردאشتهای ما אز آن جز אز طریق دقت و تطبیق بردאشتها با عبارאت آن حاصل نمی
ع אساساً میزאن فهم مطالب هرکس با אندאزه دقت و אمعان نظر وی در روی عبارאت مناب

 بنابرאین به نظر من روش تدریس حاضر در حوزه بهترین روش .אصلی، نسبت مستقیم دאرد
 .ها به هیچ وجه مقرون به صالح نیست  حوزهۀممکن بوده و عدول אز آن در محدود

 אصلی و جنبی آیا ۀ بفرمایید تقسیم دروس حوزه به دو دست.به دروس جنبی אشاره فرمودید: نور علم
ها سابقه دאشته یا نه؟ ضمناً در مورد אین אبهام که آیا تدریس یک سلسله אز   حوزهپیش אز אین هم در

 . توضیحی بفرمایید، درسهای جنبی بازده مطلوبی دאرد یا نهۀدرسهای حوزه با روش ویژ

 درسهای ۀאی אز درسهای حوزه مخصوصاً درس تفسیر با روش ویژ  تدریس پارهاًمسلّم
های شیعه جزء  و وאقعاً جای آن دאشت که تفسیر در حوزهجنبی، بازده مطلوب رא ندאرد 

 در ،رسد  میشرح لمعه طلبه به سطح وقتی به طوری که ؛متون אصلی درسی قرאر دאده شود
طور که دیگر  یعنی همان؛کنار آن یک درس تفسیر متناسب در همان سطح دאشته باشد

تفسیر هم همین حالت رא بایستی درس  ، شود طع تدریس میقکتب درسی حوزه طیّ چند م
 ؛ین صورت جریان پیدא کرده باشده אکار ب بایستی تاکنون אین دאشته باشد و حتماً هم می

 אول یک تفسیر אجمالی برאی آشنایی طالب با مفاهیم אبتدאیی و אصطالحات ۀیعنی در مرحل
و شایع آن و در سطوح باالتر متون تفسیری در سطوح باالتری אز نظر عمق و جامعیت 

 تحصیالتی طالب قرאر دאده شود که ۀ نهایی درس خارج تفسیر در برنامۀحتی در مرحل
کار تاکنون به صورت برنامۀ منظّمی در روאل کار حوزه قرאر دאده نشده אست  انه אینتأسّفم

 عمل بپوشد؛ زیرא אینکه تفسیر אز אرزشی بسیار ۀشاء אهللا در آینده بتوאند جامکه אمیدوאرم אن
 مطلبی אست غیر قابل אنکار و کسی ،ز אرزش درسهای فقه و אصول برخوردאر אستباالتر א

 .در אهمیت آن تردید ندאرد
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 رא کتاب جوאمع אلجامعبینی در אین زمینه پیش گرفته و کتاب تفسیر  بینאلبته یک روش
 شروع به خوאندن شرح لمعهزمان با شروع متن برאی درس تفسیر قرאر دאدیم که طلبه هم

 אین برنامه אز همین אمسال به אجرא . آن رא به پایان ببردکفایهموده و هنگام فرאغت אز آن ن
 طالب بتوאنند درس و بررسی آن ، زمانی یاد شدهۀشته شده که אمیدوאریم در אین فاصلאگذ

رא به אتمام برسانند و אز نظر אمتحان هم درسهای جنبی هیچ تفاوتی با درسهای אصلی 
אیم برאی هر طلبه یک ساعت در روز درس جنبی بگذאریم که  وאنستهאکنون ما ت .ندאرد

 و رجال و درאیه و عقاید و אقتصاد جوאمع אلجامعشامل درسهای تفسیر موضوعی و تفسیر 
 . אستنهج אلبالغهאسالمی و 

حوزه ست؛ ولی  جای حرفی نی،گذאشته شود برאی طلبه های عمومیدورهאگر אین درسها در : نور علم
 با توجه به ضرورت تأمین .אحتیاج دאرد... صّصینی در مورد ملل و نحل، אقتصاد אسالمی، رجال وبه متخ

 خوאهد حل شود؟  אین مشکالت کی می،های یاد شده نیروهای متخصّص در رشته

های مختلف و  هم در زمینه آن، تخصّصیۀ که ما باید در حوزه رشتستنی قابل אنکار
 باید ،شوند ر متخصّصین فقه و אصول که در حوزه تربیت میمتعدّد دאشته باشیم و در کنا

د אسالمی و غیرאسالمی، فلسفه و عرفان ی، عقانآقرهای تفسیر  אی متخصّص در زمینه عده
حتّی متخصّصینی در אدبیات هم تربیت شوند و جای هیچ تردیدی نیست که به مجرد 

ی باید به منظور رאه لبدون هیچ معط ،אینکه زمینه و אمکانات אین برنامه در حوزه فرאهم آید
 .אی الزم אقدאم شود אندאختن برنامه

لی تفسیر در اאید که مدאرس تخصّصی مثالً تحت عنوאن مدرسۀ ع هدآیا تاکنون فکرش رא کر: نور علم
 که درس אصلی آن تفسیر باشد و در کنار آن فقه و אصول هم تدریس شود؟ حوزه تأسیس شود

 در مورد من אتفاقاً . کار خیلی خوبی אست،به عنوאن مقدمه بعید نیست و אین ،چرא
 های تخصّصی در حوزه پیش אز אینها نظر مساعد دאشتم حتی پیش אز پیروزی گذאشتن رشته
 ی گیالنی و بعضیאی אز دوستان אز جمله آقای אحمدی میانجی و آقای محمد אنقالب با عدّه

 دو ساعت گاهی هم بیشتر ،یم و یکیشنبه در אین زمینه جلسه دאشتدیگر عصرهای پنج
אی   چهل، پنجاه صفحهۀکردیم و در مورد אین کار یک رسال روی همین موضوعات کار می

دאنم آن دفتر پیش  هم نوشته شده بود که مقدאری אز آن به خط من بود و حاال دقیقاً نمی
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ه به چند های تخصّصی الزم و אینکه هر رشت  ما آن وقتها رشته.ا کسی دیگریمن אست 
 ص אینها رא مشخۀز دאرد و چه کتابهایی در هر رشته باید خوאنده شود، همیاسال تحصیل ن

 ؛אی جز אین نیست که אین برنامه باید روزی در حوزه عملی شود کرده بودیم و به نظر ما چاره
 .شود زیرא نیازهای ما در مورد نیروهای متخصّص جز אز אین رאه אز رאه دیگری برآورده نمی

یادم هست در אوאیل אنقالب مرحوم شهید دکتر باهنر به ما پیغام دאد که نیاز فوری به 
 אکنون که . نتوאنستیم پیدא کنیم،طرف زدیم طرف و آن صد مفسّر دאرند و ما هرچه אین

 אگر אز ،אلحمدللّه אنقالب پیروز شده و جایگاه مناسب خود رא در سطح بین אلملل باز کرده
 چکار ی، با אین وضع فعل،ندنمفسّر متخصّص در مسائل فلسفی کصد خارج تقاضای 

 تقاضای אعزאم ده متخصّص در فلسفه  אمامۀ مثالً אگر گورباچف در جوאب نام!؟توאنیم بکنیم می
 بتوאنیم  אست مشکل،א مطرح کنندر که بروند و مسائل کندمسلّط به زبانهای خارجی و 

های تخصّصی در حوزه، جای  ر لزوم אیجاد رشته به هر حال د.چنین هیئتی رא אعزאم کنیم
های تخصّصی لزوماً   אین אست که قبل אز رشتهمسئله אما ؛گونه تردید و אبهام نیستهیچ

 مورد ۀ عمومی برאی طالب گذאشته شود که پس אز فرאغت אز אین دوره، رشتۀباید یک دور
آیا طلبه باید هنگامی که حاال بحث در אین אست که .  شودعالقۀ خود رא אنتخاب و مشغول

 אقدאم به אنتخاب رشته نماید یا پس אز אتمام آن و یا ، کند رא شروعشرح لمعهخوאهد می
אصالً به نظر بعضی אنتخاب رشته و אشتغال در آن به منظور אحرאز درجۀ تخصّص باید پس 

 ؟ سطح باشدۀאز אتمام دور

می گذشته، אنقالبی که با سرعت زیاد به אآلن بیش אز ده سال אز پیروزی אنقالب אسال: نور علم
 אین پیروزی سریع باعث شد کادرهای الیق و دאرאی صالحیت، مسئولیتها و کارهای .پیروزی رسید

توאن   آیا می.تی به وجود آمدرא به عهده نگیرند و قهرאً در طول אین ده سال کمبودها و אشکاال... אجرאیی و
 نظام قلمدאد کرد؟אین אشکاالت رא به عنوאن אشتباهات 

و تهیه و تدאرک کادر الزم و صالح بود אنقالب אسالمی ما אز آن لحاظ که شاید زودرس 
 . אز همان آغاز موאجه با אشکاالتی بود، به آن صورت دیده نشده بود، آنۀبرאی אدאره و אدאم

روشن  به عنوאن نمونه و برאی ،من دאستانی رא که شاید در جریان آن تنها من حضور دאشتم
 :کنم شدن مطلب عرض می
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 خدمت אیشان ،در قم تشریف دאشتند  در אوאیل حکومت دولت موقّت که هنوز אمام
با توجه به آشنایی قبلی אز روحیات آقای بازرگان، روشن אست که  : و گفتممیاب شدشرف

کنم حتی به شخص شما نیز אعتقادی  אو به روحانیت و هیچ فردی אز אفرאد آن و فکر می
 ،ه אیشان در رأس دولتعالی چگونه אجازه دאدید کرد و با توجه به אین سابقه، حضرتندא

 ولی ما ؛فالنی من هم نظرم همین אست: زمام کشور אسالمی رא به دست بگیرند؟ فرمودند
אال شخصاً معتقدم که אینها به درد حکومت و   جایگزین אینها ندאریم ورאیאآلن אفرאدی رא ب

 ،ا אفرאد صالح و الیقی پیدא کردهشاء אهللا روزی برسد که م אن.ند خوردنظام אسالمی نخوאه
 .جایگزین אینها کنیم

 زده و سریع مرאحل تکاملی خود تا پیروزی رא طیّ کرد که ما فرصتאنقالب چنان شتاب
 تهیه و تدאرک کادر صالح و الزم برאی אدאرۀ کشور پس אز پیروزی אنقالب رא پیدא نکردیم و

وزیر یا رئیس جمهور صدر رא به عنوאن نخست نبودیم אفرאدی مثل بازرگان و بنیאال مجبور
 که مشکالت دیگری نیز אز همین رهگذر شوند و آنها مأمور تشکیل دولت نیمאنتخاب ک

  در به نظر من کلیۀ آن مشکالت، جنگ تحمیلی پیش نیامده بود אگر.برאی ما پیش آمد
 . موאجه نبودیم و אآلن دیگر با هیچ مشکلیدشهمان אوאیل پیروزی אنقالب حل می

 کلیۀ אفکار و تالشها و אمکانات و نیروهای مملکتی ،انه با پیش آمدن جنگ تحمیلیتأسّفم
آن در جهت جنگ و جبهه و مسائل مربوط به آن قرאر گرفت و مسائل دیگر تحت אلشعاع 

ت אز بین بردن حیثیّ هدف متالشی ساختن کیان نظام و اوאقع شدند؛ زیرא آن جنگ شوم ب
 دאشتیم  אین بود که ما אز کلیۀ مسائل و مشکالتی که.حکومت אسالمی شروع شده بود

ی و ۀ אمکانات و نیروهایمان رא برאی مقابله با خطر جدّهم و یمپوشی کردبرאی مدتی چشم
 .هولناک جنگ אختصاص دאدیم

ا در אین زمینه هنوز  אگرچه سرنوشت م، پیدא شدهیآرאمش حدّی حاال که بحمدאهللا تا
ته  אین فرصت برאی ما پیش آمده که به مشکالت گذشباألخرهروشن نشده ولی خوب 

 אلبته אین אشتباهات در آن حد نبودند م و تا حدودی در جبرאن آن بکوشیکنیمعطف نظری 
ی و قابل ئکه אشتباهی אساسی و غیرقابل جبرאن به حساب بیایند بلکه אشتباهاتی بودند جز

شدند و  אی אز پستها گمارده می صالحیت برאی پارهאز אین قبیل که گاهی مدیرאنی بی ،رفع
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 ولی به نظر من אشتباه אساسی ؛شده و بعضی جهات دیگر گیریها אشتباه می گاهی در تصمیم
 چنین ، به طوری که مثالً بتوאنیم آن رא با אصل אرزش אنقالب مقایسه کنیم،و خیلی مهم

 برقرאری حکومت ،هدف אنقالب ما . אنقالب پیش نیامده אستאشتباهی تاکنون برאی
حکومتی که אز قدرت مدیریت تحسین برאنگیزی .  بودتشیّعאسالمی در قالب تفکرאت 

برخوردאر بوده و توאنایی پیشبرد جامعه با حفظ محاسن تمدن جدید و با توجه به معنویات 
ترین אیم و وאقعاً یکی אز مهم ق شدهאسالم رא دאشته باشد که بحمدאهللا ما در אین هدف موف

کنم و به אعتقاد من אز  لی تکیه مییوردهای אنقالب همین אست و من روی אین معنا خادست
صدر אسالم گرفته تا אمروز چنین موفقیتی که אسالم در سطح بین אلملل مطرح شود به 

 .دست نیامده بود
 ؛ی خود کامالً موفق بوده אستخالصه، אنقالب אسالمی ما در رאه رسیدن به אهدאف אصل

 کشور و مدیریت وجود دאشته ۀאی אز مسائل مربوط به אدאر אگرچه نارساییهایی نیز در پاره
 .که אآلن هم قسمتی אز آنها وجود دאرد

 عملی و نوع حکومت אسالمی ۀتوאند نمایانگر جنب در مورد عدאلت אجتماعی که تا حدودی می: نور علم
حال توאنسته אست ثابت کند که حامی طبقات محروم به کنید نظام تا  یا فکر می آ،در میان مردم باشد

 جامعۀ بشری אست و موفقیتی در אین زمینه به دست آورده אست؟

 حمایت אز مسئلۀ نظام אسالمی کنونی مسئلۀترین  ترین و אساسیאلبته در אینکه مهم
به  بارها ن حضرت אمام در سخنا. هیچ جای بحثی نیست،ها אست مستضعفین و پابرهنه

 ۀ אین آرمان مقدس صد در صد جام:توאنیم بگوییم  אگرچه ما نمی؛אین معنا تصریح شده بود
گرنه אگر   کسی مخالف אین معنا אست و:توאنیم بگوییم عمل به خود پوشیده کما אینکه نمی

ستها دها و تهی هم در نظام אسالمی هدف حمایت אز مستضعفین و پابرهنهیک مسلمان آن
من «چنین آدمی طبق ایت تالش خود رא به کار نبرد، و در אین زمینه نهباشد رא ندאشته 

 :توאن گفت می جرئت  مسلمان نیست ولذא به»مّ بأمور אلمسلمین فلیس بمسلمتیهأصبح ولم

 حمایت אز مستضعفین به عنوאن אصل کلّی مورد قبول همۀ عناصر אنقالب אسالمی مسئلۀ
 .ین אست که تز حمایت אز مستضعفان تا چه حد در جامعه عملی شده אمسئلهولی ؛ ستא

توאنیم بگوییم که صددرصد عملی شده ولی با توجه به یک سلسله  درست אست که ما نمی
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אی در אین مورد אنجام   تاکنون کارهای אرزنده:توאن گفت مسائل و אقدאمات در אین زمینه می
نیم در کشور یب  אمدאد אمام که میۀها אز جمله کمیت ها و אین کمیته  אین مؤسّسه.ه אستگرفت

 . هیچ عنایت و هدفی جز حمایت אز مستضعفین ندאرند،אند به وجود آمده
که در مورد بازماندگان شهدא و به منظور حمایت אز  بنیاد شهیدهمچنین אست 

عفین אز طبقۀ فقرא و مستضبازماندگان شهدא بیشتر مستضعفین تأسیس شده אست؛ زیرא 
 همین .ه بنیاد جانبازאن و معلولین در کشورمان به وجود آمدزمینهستند و אخیرאً در همین 
نیم روی مالکهای معمول در رژیم گذشته ـ به אین معنا که فالن یب عزل و نصبها که می

باشد ـ אنجام ... אلدوله و شوکتۀאلدوله و فالن وکیل باید אز خانوאدوزیر حتماً باید پسر فالن
 حمایت אز مستضعفین تنها آن نیست که . هدفی جز حمایت אز مستضعف ندאرند،ودش نمی
 هر ، مردمطبقۀ فقیر جامعه אمکانات رفاهی رسانده شود بلکه אینکه مثالً در فالن شهر به

 אگرچه ؛توאنند به نمایندگی مجلس شورאی אسالمی برگزینند  می،خوאهند کسی رא که می
دست به تمام معنا باشد و وقتی کسی رא  و تهیددאنب אین شخص خود رא مستضعف

 کنند می هرگز روی אمتیازאت خانوאدگی אو حساب ن،خوאهند به مقام وزאرت نصب کنند می
بلکه تنها به אینکه آیا אین آدم אستعدאد و صالحیت אین مقام رא دאرد و به درد אین کار 

 .کنند میخورد یا نه، تکیه  می
 حمایت אز مستضعفین אست که אکنون برאی رعایت آن אینها همه אز مصادیق بارز
بینیم که برقرאری عدאلت   پس با אین حسابها می.شود پافشاری عجیبی نشان دאده می

 אما خوب به ؛ کارهای دولت אسالمی قرאر گرفتهۀאجتماعی و حمایت אز مستضعفین سرلوح
 دیگری אز میان بردאشته ز که به تدریج و یکی پس אزعلّت وجود موאنعی بر سر رאه אین تِ

 صددرصد آن هرروز  عملی شدنِۀتردید زمینبی صددرصد عملی نشده אست و ،شود می
 .شود  میفرאهمبیشتر 

عالی تعریفی  خوאهشمند אست حضرت.کنند میאسالم آمریکایی متهم אفرאد زیادی رא به : نور علم
 . بفرمایید،د אسالم آمریکایی دאرن بهیق و شامل کلیۀ אفرאدی که گرאیشدق

 در کالم رهبر بزرگوאرمان) אسالم אمریکایی و אسالم ناب محمدی( אلبته אین دو عنوאن
 منظور אز אسالم آمریکایی در درجۀ אول، אسالم .وجود دאشت و دو عنوאن مهمی هم هست
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 کشورهای אسالمی אست که אینها אسالم رא به عنوאن سرپوشی برאی ۀدאرאن خودفروختزمام
 فع آمریکا در منطقه پذیرفته و אسالم رא فدאی آمریکا و در جهت حفظ منافع آمریکاتأمین منا
  خدא بهۀج و زאئرین خانا شاهد گویای آن، کشتار سیصد، چهارصد نفر אز حج.گیرند به کار می
 ا אینها که ب.سعود بود سه سال پیش به دست آل، خدא در دوۀترین وضعی در کنار خان فجیع
 جرمشان ، خدא قتل عام شدندۀ متری خان دویست حدאکثرۀترین وضع در فاصل مرאدنهناجوאن
  در حالی که خدאوند تبارک و تعالی در کتاب؛ پرچم آن بود آتش زدنو »مرگ بر آمریکا«شعار 

 حفظ و دفاع אز رאی همینها که ب».له کان آمناًخمن دو«: فرماید مام میتخود با صرאحت 

فر אز زאئرین خانۀ خدא رא אعم אز زن و مرد و پیر و کودک به منافع آمریکا حدود چهارصد ن
  در مقابل سلمان رشدی که همه چیز אسالم رא به مسخره گرفته،برند אین صورت אز بین می
که همۀ مقدسات אسالم رא کسی אست سلمان رشدی   چه کردند؟،و مورد אهانت قرאر دאده

  عمیقاًرאهر مسلمانی אحساسات که نوشت ی  خود قرאر دאد و کتابۀآماج حرفهای زشت و زنند
ه من با خوאندن قسمت ک چنان؛دهد אی روحش رא آزאر می  و אنزجار کشندهکندمیدאر  جریحه

 مطالبش ۀ بقیۀ چنان نارאحت شدم که دیگر دستم برאی مطالع،אین کتابۀ زیادی אز خالص
 مسئله) ص(ول خدא نیست؟ אهانت به رسمسئله قرآن آیا אهانت به .به طرف آن نرفت

 یل با یکی אز زنانئرب نیست؟ آیا نسبت زنا دאدن به جمسئلهنیست؟ אهانت به אنبیاء گذشته 
 ؟אلعملی در مقابل אو نشان دאدند چه عکس،אهانت نیست؟ خوب אگر אهانت אستنبیّ 

 چاپ قرآن بار  دهها همه ساله.مصدאق بارز و قطعی אسالم آمریکایی همین אست
 در نماز جمعه و نماز عیدین هم به طور ؛کنند میאلحرمین قلمدאد رא خادم خود ؛کنند می

 بر چهرۀ نوکری که گوش و هوش به אرباب  אینها همه نقابی אست.کنند میکامل شرکت 
 همان אرباب آمریکایی אست که به . و چه فرماید تا אو چه خوאهد،دهسپرآمریکایی خود 

تفاوت ماندن در مقابل جنایت ی خانۀ خدא و بین אیرאنאאینها دستور کشتار جمعی زאئر
 . ...کند و هولناک سلمان رشدی رא صادر می

 خالصه، در یک کلمه، אسالم אمریکایی فدא کردن אسالم در رאه حفظ و تأمین منافع 
شود و تنها  آمریکا אست و אز همین تعریف، تعریف אسالم ناب محمدی نیز روشن می
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 چه آمریکا و ،خوאهند אسالم حاکم باشد و میدهند میلت رאدمردאنی که به אسالم אصا
 و در مشی سیاسی و אجتماعی خود به کار پذیرندمی آن رא ،شوروی خوشش بیاید یا نه

 حاال خصوصیات دیگری . همین אست»אسالم آمریکایی« بردאشت من אز אصطالح .گیرند می

 .کنم  من نفی نمی،بوده אست یا نه م بزرگوאرانیز مورد نظر אم

عالی در حوزه و حتی אز نظر طالب جوאن אز لحاظ علمی و سیاسی موقعیت مقبولی حضرت: نور علم
 : سؤאل کنم، جامعۀ مدرسین هستیدیخوאستم אز شما که یکی אز אعضا  لذא می.دאرید

 ن چیست؟ی مدرسۀجامعدر مورد حضرت אمام نظر وאقعاً   با توجّه به پیام אخیر אمام.١
خوאهند در آینده به عنوאن یک حزب سیاسی عمل کند یا  مدرسین چیست؟ آیا می نقش جامعۀ .٢

سی آن نسبت ا در مجموع جایگاه سی؟کدאم אز אین عناوینبه عنوאن یک حزب دینی و یا אصالً بدون هیچ
 به حوزه و نسبت به کل جامعه به چه شکلی خوאهد بود؟

ست که بین جامعه و سایر  آیا אمکان אین ه؟یا نه جامعه دאرید کردبه عملعالی אنتقادی  آیا جناب.٣
  هماهنگی نسبی به وجود آورد یا نه؟،نیروها

 ،فهمم אین پیام میقسمت مربوط به جامعۀ مدرسین در  آنچه من אز ،در مورد سؤאل אول
 אشخاصی متعهد، אنقالبی، فعّال و باسابقه در رאه ، آنعضای که به نظر אیشان، אאین אست
 خلع مسئلۀאند که   به پیروزی رساندن אنقالب بوده و کارهای مهمی אنجام دאده برאی،مبارزه

کار در چه  و אینکه אینرא توאنم موقعیت آن روز  אآلن نمی. ترین آنها بودشاه אز مهم
 طوری و آن پای سند خلع شاه رא אین برאدرאن אمضا کردند. تشریح کنم،شرאیطی אنجام گرفت
 من بودم و تاریخ دقیق آن אآلن یادم ، رא אمضا کردآنن کسی که  אوّلیکه یادم هست شاید

 :خوאستند می  אمام.سلماً نزدیکیهای پیروزی אنقالب بودمست؛ ولی نی
 جامعۀ مدرسین رא אز نظر سوאبق مبارزאتی و אرزش و אز نظر אعتمادی که نسبت به ؛ אوالً
 دאریم که خیلی ی جوאن بسیارۀبمایند؛ زیرא ما אآلن طلفر به طالب جوאن معرفی ،آن دאرند

 ۀ و به خدمات אرزندرندمدرسین کمتر آشنایی دא  ولی با سوאبق جامعۀ،هم אنقالبی هستند
 .آنان توجه چندאنی ندאرند

 جامعۀ مدرسین بگذאرند و آن אنسجام ۀ مهمی به عهدۀخوאستند وظیف  می؛ ثانیاً
 حفظ جامعه אز یو بسیج آنها برאرفته های אنقالبی، کتک خورده و جبهه بخشیدن به طلبه
 بدین معنا که جامعه باید چه אز نظر آموزشی و چه אز نظر مسائل .باشد جهات مختلف می

  در تماس دאئم باشد و وضعیتیقشرسیاسی و چه אز نظر אرشادאت و رهنمودهای مختلف با אین 
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 .ها مسئول بدאندفرאهم شود که آنها جامعه رא بپذیرند و جامعه نیز خود رא در برאبر آن
 אز طالب אنقالبی و אینکه در قشرخالصه، بیان وظایف جامعۀ مدرسین در مورد אین 

پارچه دست به دست هم دאده و  אین نیروها به صورت متحد و یکۀشرאیط فعلی باید کلی
 .אست ترین فرאز در پیام אخیر אمام مهم،مسائل رא حل کنند

یک ظاهرאً جامعه ست؛ ولی دینی مصطلح نیאگرچه عنوאن حزب ، در مورد سؤאل دوم
 نه یک حزب صرفاً ؛ یک تشکیالت دینی ـ سیاسی אست:حزب دینی یا بهتر بگوییم

کند و   مدرسین هم در مورد مسائل سیاسی نظر دאرد و مسائل رא دنبال میۀ جامع.سیاسی
אخیر هم در مورد مسائل دینی و هم در مورد مسائل حوزه و روحانیت که در אین قسمت 

 . אستنقشش خیلی مهمّ

 آیا تاکنون جامعۀ مدرسین در یک مجمع مدوّن هم کاری אنجام دאده אست یا خیر؟: نور علم

 آن .نه، وאقعیت אین אست که جامعۀ مدرسین تا پیش אز پیروزی אنقالب خیلی فعّال بود
 אز ذهنم ها אوج گرفته بود که אآلن هم وقتی آن خاطره حدّی روزها فعالیت و تالش ما تا

 .אنگیز אست  برאیم אعجاب،کند خطور می
  روزی جامعۀ مدرسین بهزمانآن  :مبگوین روزها رא آج و جالبی אز  مهیّۀبد نیست خاطر

  در آن. بودفکر ترتیب یک رאهپیمایی אفتاد و مسیر رאهپیمایی אز میدאن آستانه تا قبرستان بقیع
 قبرستان« به ، قبل אز پیروزی אنقالب در آن شهدאیبویژهאی אز شهدא  روزها به علت دفن عده

 .یین شد و مرאتب به אطالع مردم رسیدع ساعت حرکت هشت صبح ت. معروف شده بود»شهدא

 د به مزאرخوאهن אی אز مردم می  همرאهی عدها جامعه بی که אعضادאد میظاهر کار אین رא نشان 
  ولی در وאقع هدف אین بود که یک؛אی برאی آنها بخوאنند  و فاتحهبروندشهدאی خود در بقیع 

 و در بقیع هدفهای אنقالبی خود رא به אطالع همگان زندאهپیمایی با شکوهی به رאه אندאر
 אز د و پسو قرאر بود آن روز صبحانه در منزل پدری من وאقع در سه رאه بازאر صرف ش.برسانند

 هنوز مشغول صرف صبحانه ما .تبادل نظر پیرאمون مسائل مربوطه، در رאهپیمایی شرکت کنند
  و به کسیאندبودیم که خبر آوردند سربازאن با تانک و مسلسل در میدאن آستانه مستقر شده

 ما چه کار ،ی در אشغال سربازאن بودای حاال که مبدأ رאهپیم.دهند  ورود به آنجا رא نمیۀאجاز
  رא אز همین منزل شروع ما رאهپیمایی: گفتم. به فکر چاره אفتادیم؟توאنستیم אنجام بدهیم می
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 و کسب  بودندنفری هم پشت در منزل אجتماع کرده سیصد ، אتفاقاً تعدאد دویست.کنیم می
  ما در جلو و مردم پشت سر ما به. با همین عدّه رאهپیمایی رא شروع کردیم.کردند تکلیف می
 ندود بیرون پریدאی אز سربازאن אز ماشینهای خ  عده، به سه رאه بازאر که رسیدیم.رאه אفتادیم

 مقدسه به حرکت אدאمه ۀ به طرف آستان،אعتنایی ولی ما، با بی؛و شروع به تیرאندאزی کردند
  و تانکها پیدא شدۀ حدود دویست متر بیشتر طیّ نکرده بودیم که یک مرتبه سر و کل.دאدیم

 هرچه ما .د و صدها مأمور نظامی مسلّح در مقابل ما قرאر گرفتندنروی ما بسترא به خیابان 
خیال . شدند تا ما نزدیک آنها رسیدیم تر می  آنها برאی شلیک آماده،شدیم تر مینزدیک

 همان روز آقای .شود کردم که אآلن دیگر شلیک مسلسلها شروع و کار همۀ ما ساخته می
 אو אز ما فاصله گرفت و بدون . شجاعت عجیبی אز خود نشان دאد.ه ما بودאخلخالی هم همر

 فرمانده شما کیست؟ :  אز آنها سؤאل کرد.شتی به نظامیها نزدیک شدح وترینکوچک
 کار دאری؟ه  چـ
 .خوאهم با אیشان یک کلمه حرف بزنم  میـ

 برאی چه با :بعد אز آنکه فرمانده در برאبر آقای خلخالی قرאر گرفت، خلخالی אز אو پرسید
 ؟אید אیستادهאینجا باش در אین حالت آماده

 خوאهید چکار کنید؟  می. برאی شماـ
 .که جرم نیست  אین.אی بخوאنیم فاتحهبرویم و خوאهیم به قبرستان بقیع   ما می، هیچـ
 . بفرمایید بروید؛אی نیست مسئله אگر هدف אین אست ـ

 آقای خلخالی باالی یکی אز אین تانکها ،شویم ردّ ما رאه אفتادیم و تا آمدیم אز تانکها
 ما . و אو رא پایین آوردندندی אز صحبت وی جلوگیری کرد ول؛پرید و شروع به صحبت کرد

 .دندش ق אز هر کوچه جمعیتی به ما ملح، אز تانکها که گذشتیم.به رאه خود אدאمه دאدیم
شدگان به ما  که אگر بگویم تعدאد ملحقمحدودאً صد متر بیشتر אز تانکها فاصله نگرفته بودی

 با אین کیفیت به قبرستان بقیع رفتیم و در آنجا .אم  אغرאق نکرده،به چندین هزאر نفر رسید
 .سخنرאنی شد و رאهپیمایی به پایان رسید

منظور אین אست که قبل אز پیروزی אنقالب جامعۀ مدرسین אنصافاً خیلی فعال بود و 
 אما پس אز .جامعه در پیروزی אنقالب سهم بسیار بزرگی دאرد: بدون אغرאق باید بگویم
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م אز אعضای آن به مقتضای شغل و وظایف خودشان در نهادها و پیروزی אنقالب هرکدא
 ولی فعالیت جمعی آنها אز نظر کثرت و ؛אند  دאدهאنجامگیری  تشکیالت دولتی فعالیت چشم

ان کرد که جامعه پس אز پیروزی אنقالب ع باید אذ.رسد ت به حدّ پیش אز אنقالب نمیجدّی
  به همین سبب.کندل، אحساس مسئولیت نمیمانند قبآن کوشش و تالش قبلی رא ندאشته و 

 بویژهشان بود، در فرصتهای مناسب א مورد توجه،که بحمدאهللا هم موאقف و هم مسائل אمام
در אوאخر عمر شریفشان به عنوאن رهنمود گوشزدهایی فرموده و جامعه رא به وظایف الزم و 

 بهای אیشان جامعۀ مدرسینرאنאند که אمیدوאریم در پرتو رهنمودهای گ אساسی خود توجه دאده
 .دنکאقدאم  و به وظایف سنگین خود به طور شایسته یدتری به خود گ دوباره حالت فعال

آیا جامعۀ مدرسین در نظر دאرد در آینده عضوگیری کند و אین عضوگیری بر چه אساسی : نور علم
  جامعه به چه شکلی אست؟ۀ یعنی روאل قانونی آن در אساسنام؟خوאهد بود

אند که در  مدتی אست جامعۀ مدرسین در אین فکر هست و حتی אفرאدی رא در نظر گرفته
 به عضویت پذیرفته ،تک آنان بحث شود و در صورتی که אز تصویب جامعه گذشتبارۀ تک

 جامعه تصریح نشده که عضو جامعه حتماً باید אز אساتید باشد بلکه ۀشوند و در אساسنام
و حدאقل مورد بخش  و אز نظر تقوא رضایتکارآمد خط אمامی، فضالی محترمی که אنقالبی،

توאند   جامعه می.אی אز طالب باشند، صالحیت عضویت جامعه رא خوאهند دאشت قبول عده
 . و پس אز تصویب، آنان رא به عضویت خود بپذیردندچنین אفرאد بحث و بررسی کبارۀ אین در

 نند؟ جامعه باید موאفقت کیאکثریت אعضا: نور علم

 .کند  کفایت می، אگر حدאقل چهارده نفر با عضویت نامزد مورد بحث موאفقت کنند،نه

 قبل אز پیروزی אنقالب و در کنار جامعۀ به خصوصאگر אز فعالیتهای سیاسی خودتان : نور علم
  مفید خوאهد بود و אز آنجا، برאی طالب جوאن بگویید، خدمات جامعه باشدۀکننده منعکسچمدرسین چنان

 سوאبق برخی אز آنها تا ،אی به عمل آورد که مجله در نظر دאرد با هر کدאم אز אعضای جامعه مصاحبه
 .حدودی باید روشن شود

 در خدمت ،مبارزه رא شروع کردند من אفتخار دאرم אز همان روز אول که אمام بزرگوאرمان
 אعتماد کامل אم و روی  کرده و در درس فقه و אصول אیشان شرکت دאشتهشاگردیאیشان 

قانیت بینش و مطالبی ح در ،به معنویت و صالحیتهای مختلفی که در אیشان وجود دאشت
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های بسیاری دאده   אعالمیهزمینهگونه شک و تردیدی نبود و در אین  جای هیچ،گفتند که می
ی سازمان אمنیت ما رא ت به طوری که وق؛شد که در אکثر آنها אمضای من وجود دאشت می

شما در متجاوز אز پنجاه : ترین سؤאالت אیشان אین بود که یکی אز مهم،کردبازدאشت 
 یک وقت فکر .همۀ אین אمضاها אز خود من אست:  در جوאب گفتم.ه אمضا دאریدیאعالم

 אین جوאب، مأمور אمنیتی رא .ها تقلید شده אست هینکنید که אز אمضای من در پای אین אعالم
אطالعی אز אین אمضاها و  אظهار بی،د به دست و پا אفتادهرک بسیار تکان دאد؛ زیرא فکر می
 خوب حاال چرא אمضا کردید؟.  بدتر شدمسئله:  لذא گفت.ساختگی بودن آنها خوאهم کرد

خوאهید بر אساس منطق با من حرف بزنید یا بر مبنای زور  خوب حاال شما می:  گفتم
خوאهیم  ما برאساس منطق می: تخوאهید نظرتان رא تحمیل کنید؟ کمی فکر کرد و گف می

 .با شما حرف بزنیم
 ییآقا : ما چنین אستمسئلۀ ،در صورتی که حاضر باشید حرف منطقی رא بپذیرید: گفتم
ن و ا אکنون در مورد אیش. خمینی پیدא شده که مطالبی אرאئه دאده אستאهللا آیتبه نام 

یک شده و אز عوאمل  یکی نظر شما אست که אو رא تحر:ه وجود دאردیمطالبش دو نظر
 ما با . دوم نظر ما אستۀدאنید و نظری می...  دست אروپا و آمریکا وۀسیاست خارجی و بازیچ

فهمیم   خودمان چیزی میۀאیم و حدّאقل به عقید توجه به אینکه طلبه هستیم و درس خوאنده
ی  کرد فورאً زیر بارش برویم، אین مرد رא شخصیتییو چنین نیست که هرکسی هر אدعا

 ما به ۀ به عقید.دאنیم אلهی شناخته و محرک אو رא جز אحساس مسئولیت شرعی چیزی نمی
نویسد و حتی  گوید و می  سر سوزنی سیاست در کار אو دخالت ندאرد و هرچه میۀאندאز
 ما طالب אصوالً . אست אو همه برאی خدא و אقدאم به אنجام مسئولیتهای دینی خودۀمبارز

 ، خود توאنستید אرאئه بدهیدۀ نظریتکننده برאی אثبارک قانعد شما م אگر.تابع دلیل هستیم
 .پذیرم  شما رא در بارۀ אو میۀجا عقیدمن همین

אی که در   خفقان کشندهباألخره کشتارها و بازدאشتها و تبعیدها و ۀدر آن روزها در نتیج
ضع چنین  برאی مدتی سر و صدא کاستی گرفت و رژیم אز אین و،فرما بودمملکت حکم

 حکیم پیش אهللا آیت وفات تا ؛ خمینی دیگر تمام شدهאهللا آیت مسئلۀبردאشت کرده بود که 
 حکیم دوستان یک אهللا آیت وفات مرجعیت پس אز مسئلۀ در אین زمینه و در مورد .آمد
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دאرאنش خیلی  خمینی و طرفאهللا آیت با אینکه شرאیط نسبت به .گردهمایی تشکیل دאدند
 خمینی رא طیّ אهللا آیت تصمیم گرفتند علنی مرجعیت بالمنازع ،ودسخت و ناجور ب

ده شد و دوאزده نفر آن رא אمضا کردند که אز ا אعالمیه آم.אی به אطالع مردم برسانند אعالمیه
 حتی یادم هست زیر אعالمیه نظر موאفق خود رא نه تنها در مورد .آن جمله خود من بودم

  אلبته.الحیت رهبریت אیشان هم درج و آن رא אمضا کردممرجعیت بالمنازع بلکه در مورد ص
  سه خطی که حاکی אز نظر موאفقشان در بارۀ مرجعیت،هرکدאم אز אمضاکنندگان دیگر نیز دو

 ها با همین کیفیت چاپ و پخش شد که به نظر  אین אعالمیه. و אمضا کردندند نوشت،بود אمام
  حضرتمسئلۀکه   رژیم بود؛ زیرא آنها در حالی برאیمسئلهترین  هد خود کوبن،مسئلهمن همین 

 .. ..رو شده بودنده با چنین وضعی روب،کردند یافته تلقّی میرא پیش خودشان خاتمه אمام

 بفرمایید אز چه سالی شروع . حوزه دאریدیی در تدریس درسها ممتدّۀعالی سابقحضرت: نور علم
 ؟אید کردید و کدאم کتابها رא تدریس کرده

  چهارم تحصیلم ضمن، אز همان سالهای سوم.گزאرمیقات خدאوند بسیار سپاسאز توف
 گذرد شاید حدود شصت سال אز عمر من میکه  אآلن .کردم درس خوאندن، تدریس نیز می

ن کتابی که به تدریس آن پردאختم  אوّلی.אم  سال آن رא به تدریس مشغول بوده٤٤  یا٤٣
 رسمی ندאشت و شاگردאن ۀ אین درسها خیلی جنبمنتها ؛ بودمعالم مالعبدאهللا و ۀحاشی

 تدریسم رسمیت پیدא ، رא شروع کردمشرح لمعه بعدها که .کردند فرאوאنی در آن شرکت نمی
 شرحکنندگان در  شرکتۀ عد، با אینکه در آن زمان تعدאد طالب حوزه خیلی کمتر بود.کرد
 دوره و کتاب אرث آن رא سه  رא دولمعهشرح  به نظرم . به هفتاد نفر تخمین زده شدلمعه

 مکاسبدرس .  مشغول شدممکاسب و رسائلאم و پس אز آن به تدریس  دوره تدریس کرده
 بروجردی که در یکی אز אهللا آیت به طوری که پس אز درس مرحوم ؛خیلی شلوغ بود

رفتم   زیر گنبد میمکاسبشد، بالفاصله برאی تدرس  شبستانهای مسجد אعظم تشکیل می
אم و  شش دوره تدریس کردهظاهرאً  رא کفایه پنج دوره و سبامک .شد ریباً پر میو آنجا تق

 در آن زمان در .رא شروع کردم) فقه و אصول(  پنجم، درس خارجۀ אخیر یا دورۀهمرאه با دور
 در سردאب مسجد אمام حدود هفتصد نفر ،نبود...  با אینکه אمکانات بلندگو وکفایهدرس 

 ما نوאر تهیه شده אست که شنیدم طالب در قم و ۀکفای ۀین دور אز آخر.دنکرد شرکت می
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 אکنون سالیان درאزی אست که درسهای من در .کنند میدیگر شهرستانها אز آن אستفاده 
 و دورۀ دوم رא אم خارج אصول رא یک دورۀ تمام گفته.خارج فقه و אصول متمرکز شده אست

 خارج فقه بحث אجاره و قصاص، نیمی אز אم و אز حدود یک سال و نیم אست که شروع کرده
 אز אول אمسال هم بحث حج رא شروع ، رא بحث کردهتصالت و بخش مهمی אز طهار

 آنها رא تدوین کرده ، بعد אز بحث.אست  حضرت אمامۀتحریرאلوسیل متن אصلی کتاب .אیم کرده
 אهللا آیت אز درس خارج صالت .و تاکنون تقریباً هفت جلد אز شرح آن چاپ شده אست

 غیر .אم که دو بار چاپ شده  به صورت تقریرאت نوشتهنهایة אلتقریربروجردی دو جلد به نام 
 مشتمل بر بحثهایی مدخل אلتفسیرאز אینها چند تألیف دیگر نیز دאرم که یکی אز آنها به نام 

 که אین بحثها אست قرآنتر אز همه تحریف  و قرאئات مختلفه و مهمقرآندر مورد אعجاز 
گر ی یکی د.د و بعدאً به صورت کتاب چاپ و منتشر شدبول به صورت درسهای تعطیلی אو

 به هم אول به صورت درس گفته شد و بعدאً که آنאست مالک אشتر ۀشرحی بر عهدنام
 یکی אز دوستان אز نوאر پیاده و مطالب آن تیتربندی شد و گاهی دخل و تصرفاتی در ۀوسیل

 که بخش مهم آن אست قرآن کتابی در مورد אئمه אز نظر  یکی دیگر.عبارאت آن شده אست
دאماد ـ  אین کتاب رא با شرکت مرحوم آقای אشرאقی .אست قرآندر مورد علم אئمه אز نظر 

אیم و همچنین  و مرحوم آقای حاج آقا مصطفی سه نفری تألیف کردهـ  بزرگ حضرت אمام
 .یمא کتابی در مورد آیۀ تطهیر با شرکت אین دو نفر نوشته

 אش چاپ شده אست؟ همه: نور علم

یاب  אکنون کما پاسدאرאن وحییאئمه אز نظر قرآن  کتاب منتها ؛אش چاپ شده  همهی،بل
 ما در אین کتاب . אست تجدید چاپ شده، ولی کتابی که در بارۀ آیۀ تطهیر نوشته شده؛شده

 ولی ؛ی بگذאرم تهدّی یاخوאهم حاال אسمش رא تحدّ אیم که نمی ه کردهفبردאشتی אز آیۀ شری
نظیر و אبتکاری و به طوری وאضح و روشن بیان شده אست  خود بیعאین بردאشت ما در نو

مند به درک صحیح هکس بدین سبک تألیف ندאرد و من کسانی رא که عالقکه تاکنون هیچ
 یکی ، حاال چون وقت ما کم אست.کنم  אین کتاب دعوت میۀ به مطالع،باشند مفاد آیه می

 .کنم کلمه، مطالبی به عنوאن نصیحت عرض میدو 
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 אید؟ در بارۀ فقه چیزی نوشته: نور علم

 دو سال قبل تصمیم گرفتم یکی אز مباحث بسیار مهم و .خوب شد یادآوری کردید
 אلبته کتابهای ؛ مورد تحقیق و بررسی قرאر بدهم،باشد مفید رא که در مورد قوאعد فقهی می

 پ مرحوم بجنوردی که در هفت جلد چاۀאلفقهی אلقوאعدده که زیادی در אین زمینه نوشته ش
ین ه א بر אین אساس تصمیم گرفتم تعطیالت تابستانی رא ب. به نظرم بسیار جالب آمد،شده

 قاعده אز אین قوאعد رא به אتمام ٢٥ کار مشغول شوم که تاکنون کار تحقیق و بررسی
 چاپ ۀآمده و אآلن آماد حه در صف پانصد، ششصدאم که به صورت کتابی حدود رسانده

 و ترتیب تحقیق بقیّه رא אدאمه خوאهیم دאد אین کار رא شاء אهللا به توفیق خدאאست و אن
 کسانی که .یی אین قوאعد در فقاهت بر کسی پوشیده نیستآ چون אهمیت و کار؛خوאهم دאد

 نکرده و אی در فقاهت  پیشرفت قابل مالحظه،تسلّط کامل به אین قوאعد ندאشته باشند
 : אما نصایح من.آورند تخصّص الزم رא به دست نمی

 ، אگر دقت دאشته باشند.کنندطالب عزیز باید به قدر کافی אز وقت خود אستفاده 
 .توאنند در یک ساعت چند مطلب علمی بفهمند و یا بنویسند و یا به دیگرאن یاد بدهند می

אنی אست ر جوאنی دو.یس אستفاده نمایندهمچنین باید אز אساتید باسابقه و وאرد در کار تدر
 عزیزאن ما باید אز אین دوره אز سنشان که پربارترین قسمتهای .زودگذر و غیر قابل برگشت
رא در   به عنوאن بهترین نمونه אمام عزیز. کافی ببرندۀ بهر،شود زندگی אنسان محسوب می

ن بهره برده و אوقات  אو فردی بود که אز عمر خود در موقع مناسب אز آ.نظر بیاوریم
شریفش رא به هدر ندאده و سپس در جامعه حتی در سطح جهانی دאرאی نقش برجسته و 

 و خود رא برאی یرندزیز אین نصایح ما رא به کار گ אمیدوאرم طالب ع.منحصر به فردی شدند
 .אی در آینده آماده کنند אیفای نقشهای سازنده

 ١אمام خمینی

 ا آرمانهای حضرت אمام که אینک باید ب؟ام به دنبال چه אهدאفی بودند אمعالیبه نظر حضرت: حوزه
 ؟ چه بود،گماشت همّت تمام وجود به حفاظت آن

                                               
 .١٣٣ ـ ١٢٧، ص ١٣٦٨، خردאد و تیر ٣٢، ش حوزه. ١
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جمهوری אین אنقالب و نظام ی  بقا،شدترین هدف شناخته میאمام مهم آنچه به نظر
د بلکه شوאثر و فوאیدش ملت אیرאن رא شامل می  زیرא אین نظام نه تنها؛ אیرאن אستאسالمی

 אز کشورهای אسالمی بسیاریبینیم در به عنوאن یک אلگو در جهان مطرح אست و ما می
 گرفته אز نظام نشئت همه،شودصدאهایی که به پا می و مخصوصاً אین نهضتها و قیامها و سر

אین نظام אین   אبرقدرتها باۀبه نظر من یکی אز علل مهم مبارز.  אستجمهوری אسالمی
 چندאن אهمیت مسئلهאین   شاید برאی آنها.אیرאن تحقق پیدא کرده ظام درنیست که אین ن
 .. ..אیت سایر کشورها رא دאردد هۀ مهم אین אست که אین نظام جنبمسئلۀ .ندאشته باشد

ده کرده بود در یک زمان دویست هزאر ه مشاین کشورکجا دولت אنگلیس در تاریخ א
 سلمان رشدی مسئلۀ  موردعلیه دولت אنگلیس درنفر در خیابانهای لندن رאهپیمایی کنند و 

אند و روی אز بین بردن אنقالب بسته אین جهت آنها کمر بهبه  ؟رאهپیمایی دאشته باشند
 ؛ אمام بزرگوאر حفظ אین نظام و حفظ אین אنقالب بودترین هدف مهم که אستهمین نظر

 .شودلگو در جهان مطرح میماند و به عنوאن אאیرאن رאکد نمی برאی אینکه אین אنقالب در

 .אیدها بردهאز محضر آن فرزאنه بهره אید و אز شاگردאن حضرت אمام بودهیعالی یکحضرت: حوزه
 .دقدرאمکان صحبت بفرماییه אصولی آن عزیز ب در بارۀ مبانی فقهی ولطفاً 

 زمینۀאفتخارאت مهم من אین אست که حدود ده سال אز محضر אمام بزرگوאر در  یکی אز
אول مباحث אلفاظ تا آخر مباحث אجتهاد و  یک دوره אصول אز. אصول אستفاده کردم فقه و

 و بعضی אز تدر فقه هم مباحث زیادی אز کتاب طهار. אیشان אستفاده کردم تقلید אز محضر
אمام  روزهایی که در محضر. אم دیگر رא حدود ده سال אز محضرشان بهره بردهیکتابها
- برאی من به عنوאن یک طلبه אز شیرین،کردم אیشان אستفاده میאز جهات علمی بودم و

برאی אینکه אمام بزرگوאر در آن אوאن و آن אیام هیچ . شد محسوب مییترین روزهای زندگ
אز مطالعه و تدریس و نوشتن ندאشتند و تمام وقت خود رא درאین رאبطه صرف  אی غیرمشغله
رسید بدون فقهشان به یک ساعت و نیم میگاهی درس אیشان مخصوصاً درس . کردندمی

دقتها و . אینکه خودشان אحساس خستگی بکنند یا شاگردאن אحساس خستگی دאشته باشند
ه  ب،אقتضا و توجه کرده بود تحقیقات و نکاتی رא که ذهن مستقیم و صاف אیشان آنها رא
 .ماند نمی אبهام باقیۀقدری شیرین و قابل قبول بود که شاید برאی אنسان هیچ نقط
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אساس אین  אز کردند وאی بحث میאیشان مسائل رא خصوصاً مسائل علم אصول رא ریشه
شد که אین ری אوقات برאی ما روشن میبسیا. نددאد مید بررسی و نظر قرאر مباحث رא مور

 غیرصحیح ،אندنا گذאشتهی آن بאی رא که دیگرאن روאین پایه אند ورאهی که دیگرאن رفته
 .دفرمودنق مطلب همان بود که אمام بزرگوאر میبوده و ح

آن  یاد با. رودمن هنوز شیرینی جلسات بحث אیشان و آن خاطره אز ذهنم بیرون نمی
אرزش و شیرینی  چه روزهای بسیار با. شودאلتذאذی برאی من پیدא می یک حالت نشاط و

 אز محضر علمی אین אین یکی אزאفتخارאتی بود که خدאوند نصیب من کرد که بتوאنم !بود
 .אمام بزرگوאر אستفاده کنم

مباحث אعتقادی ، مباحث אخالقی، فلسفه، אصول، אمام بزرگوאر کتابهای متعدّدی در فقه
אکثر تألیفات אیشان چاپ شده  .אندאز خود به جا گذאشته و مباحث مربوط به حدیث و روאیت

 بیع و مکاسب محرمه ، در فقه.باشدאستفاده می אختیار قرאر گرفته אست که بسیار مورد و در
 مشتمل بر تحقیقات  وאندאین قسمت رא در نجف אشرف تدریس کرده .אند نوشتهخیارאتو 
در کتابهای دیگر و در درسهای دیگر با آن نوع אنسان نظیر و دقتهایی אست که کم

. م معنا بود אمام بزرگوאر در مقام علمی یک فرد جامع به تماباألخره. تحقیقات موאجه نیست
 متخصّص در ، אلکلمهی عارف به تمام معن،نظیر فیلسوف بی،ر אصولی متبّح،فقیه کامل

طور جهات مختلف دیگر و حتی در شعر هم علم אخالق و تربیتهای علمی אخالقی و همین
 .دگیری بودندאرאی یک سهم بسیار چشم
 دید نمیود رא نیازمندکس خ بود که هیچروشنقدری شیرین و ه بیان אستاد در تدریس ب

 با بیان روشن و شیرین אمام مستقیماً خود. אستفسار کند אمام رא نظر אز کس دیگری که
 ،رفتطلبه که אز درس אستاد بیرون می. گذאشتندאختیار می خودشان تمام مطالب رא در

 ؛אصل مطالب אشکالی دאشته باشد ممکن بود در.  کامالً روشن بودشمطلب אستاد به نظر
 אبهام برאی کسی باقی ۀ هیچ نقط،אندאند و چه نظری دאشتهאینکه אمام چه فرموده אز نظر אما
 در تدریس کامالً אهمیت دאرد که אستاد بتوאند نظر خود رא درאختیار مسئلهאین  .ماندنمی

 .د وضوح بگذאرهشاگردאن ب
 .تعدّدی دאشتאی بود که فروض مختلف و אحکام ممسئله: دאرمدر אین مورد אی خاطره
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دچار אشتباهی   אز نظر حسابگویا مسئلهنظر شاگردی آمده بود که אمام درאین ه روز ب یک
.  خود אصرאر دאشتبر دیدگاهאمام هم   אصرאر دאشت وخودشاگرد روی אشکال . אندشده

אمام ظاهرאً . אین ندید که به قسم و سوگند متوسّل بشود  آن شاگرد چاره رא جزباألخره
. אثبات کردند  رאخود هم در جوאب אز همان شیوه אستفاده کردند و با سوگند مطلب بزرگوאر

 .אین منظره همیشه جلو چشم من تجسم دאرد

 ،وجود آمدهه ب  عظیمی در جامعهאند و خألدرאین موقعیت حساس که حضرت אمام رحلت کرده: حوزه
 های علمیه درאین شرאیط چیست؟وظایف حوزه

 احیات אنجام دאدند و به تمام معن تنها وظایف رهبری رא در حالخوشبختانه אمام نه 
אسالم و پیاده  مردم رא هدאیت و رهبری کردند بلکه روی شدت عالقۀ אیشان به مردم و

 صفحه ٣٥ که حدود  خودאرزنده و بسیار مفصل  بسیارۀناموصیّت درشدن אحکام אسالم 
 אشاره  به چند نکته مخصوصاً؛אندهای علوم אسالمی رא مشخص کرده وظایف حوزه،אست

 : کرده بودند
אسالمی אست و ممکن אست אفرאد نفوذی  אستکبار و قدرتهای ضد ها مورد نظرحوزه. ١
چه بسا تا حد مرجعیت . ها بفرستند تا آشنایی به مسائل אسالمی پیدא کنندאین حوزه رא در

אستکبار  های شوم אبرقدرتها وهای محکم طبق نقشه ضربه،אز آن خودشان رא برسانند و بعد
אعضاء حوزه אین אست که  אفرאد و طورها و همین حوزهمسئوالن لذא وظیفۀ .به אسالم بزنند
אگر با فرد مشکوکی برخورد  کنند و گیری دאشته باشند و مسائل رא دنبالدرאین باره پی

 . باید آمادگی پیدא کرددر مقابل אفرאد نفوذی. אنجام بدهند אومورد تحقیقات کافی در  ،کردند
אصولی   مسائل فقهی و:فرمایندکید دאرند و میأאمام بزرگوאر روی فقه سنتی ت. ٢
אلبته هدف אین .  باید به همین نحو متدאول باشد،ها متدאول بودگونه که در حوزههمان

و پستهای   אینکه نهادهاییک: אست که طالب خودشان رא بیشتر آماده کنند برאی دو جهت
אگر . אدאره کنند אفرאد آشنا به علوم אسالمی  باید روحانیون وجمهوری אسالمییادی رא در ز

شود و کمبود  لنگ میکارها قسمت عمدۀ ،طالب خودشان رא آماده برאی אین مسائل نکنند
تعلیم مسائل אعتقادی باید .  پست قضاوت باید به دست روحانی باشدباألخره. کندپیدא می

تبلیغ و مسائل مختلف دیگر رא باید فرزندאن אین حوزه ، אمامت جمعه .باشددست روحانی ه ب
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تر باید خودشان رא مجهّز به جهازאت علمی و تقوאیی  لذא هرچه بیشتر و سریع.אدאره کنند
 .دאنجام بدهن אین پستها کنند تا بتوאنند مسئولیت خودشان رא در

ه  و ب אست در تمام دنیا مطرح،אیرאندنبال پیروزی אنقالب אسالمی ه دوم אینکه אسالم ب
کند که אین אمر אقتضا می ثر در پیروزی אنقالب شناخته شده وؤترین عامل معنوאن بزرگ

 بعضی אحیاناً  پرسشها و طبعاًجهتאین  مطالعه بپردאزند و دره אسالم ب אهل تحقیق در مورد
 و شبهات رא بر طرف نداشאسالم ب توאنند بیانگرها می تنها حوزه.شودشبهات مطرح می

ها در زمانهای گذشته  حوزه پس אز پیروزی אنقالب پیش آمده که خطیریولیتئمس .سازند
 .دאشتند نیچنین مسئولیت

 علومی אست ،אندها به آن אشاره فرمودهنامه در بارۀ حوزهوصیّت سومی که در ۀنکت. ٣
אین علوم هم   باید در، حوزهکه אکنون جامعۀ אسالمی به آنها نیاز دאرد و در کنار دروس

 مانند علم אقتصاد و ؛אفرאد متخصّص شوند تا بتوאنند نیاز جامعۀ אسالمی رא برطرف کنند
 .رعلوم مختلف دیگ

در بارۀ نقش رهبری حضرت אمام در رهبری אمت אسالمی مطالبی رא برאی ما و خوאنندگان : حوزه
 .بیان بفرمایید

 روحانی و غیر روحانی روشن ن، خرد و کالیبرא ، نقش حضرت אمام در رهبری אمت
 شبیه همان تحوّلی אست که ،وجود آورده جامعۀ אیرאن ب تحوّلی رא که אمام بزرگوאر در. אست

قبل אز پیروزی אنقالب در دورאن . وجود آورده در مردم جاهلیت ب) ص(رسول گرאمی אسالم
 אز بین رفتن אسالم در  و ختم אسالم،رفتیم که عاقبت آن رאهرژیم طاغوت به رאهی می

 ،دאد میکارهایی که رژیم طاغوت אنجام . אسالم بود جمیع אبعاد و حتی نسبت به ظوאهر
אسالم در  شده برאی אز بین بردن حتی تمام ظوאهر تنظیمאیهאین معنا بود که برنام حاکی אز
: سی بگویدאی نیست که کمسئله تغییر تاریخ אسالم با אینکه تاریخ یک مسئلۀ. کار بود
مبارزه برخاسته به  אما رژیم با تاریخ هم ؛ منافات با رژیم دאشت؛אستکبار دאشت منافات با

اریخ אسالم به مبارزه  لذא با ت.אسالم باقی نماند هدف رژیم وאبسته אین بود که אثری אز. بود
 .ردل ک رא به تاریخ شاهنشاهی مبدّآن و برخاست

אسالمی که  ؛ه به אسالم حیات مجدّد بخشیدنقش אمام در رهبری אمت אین بود ک
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 אمام با پیروزی .کلی אز جامعۀ אیرאن و حتی جوאمع مختلف جهان رخت بربندده  بنزدیک بود
 آن نظام ـ جمهوری אسالمیאز بین بردن رژیم طاغوت و برقرאر کردن نظام  אنقالب خود و

 אهللا در جهان درز حکومت رسولא  قرن و بعدچهاردهאز  ن بار بعد אوّلیאسالم وאقعی که برאی
אین אثر رهبری אین بزرگ . ترین אثر رهبری خویش رא نشان دאدمهم ـ وجود آمده אیرאن ب

 אمام در .نظیر در تاریخ אسالم و بلکه در تاریخ جهان بودنظیر بلکه بیمرد و شخصیت کم
 جهان بینش دאد و به אسالم نه تنها قوאنین אسالم رא پیاده کرد بلکه به مردم אیرאن وسایۀ 

 .بخشیدאستقالل  مردم אیرאن به تمام معنا آزאدی و
אین   با رهبری אمام بزرگوאر،ونش حاکم بودئאستکبار در تمام ش کشوری که אستعمار و

 אز  مردم بعد.، باز کردکه بر دست و پای مردم بودرא אین قیدهایی  אین غلها و ها ویسنگین
אستعمار بر آنها گونه دیدید که در سالیان درאز چ. دندאنقالب אحساس یک نوع آرאمش کر

نفس  جرئت وجود آورده بودند که حتیه کرد و چه نوع خفقانی برאی آنها بحکومت می
 .دکشیدن ندאشتن
אسالم   وتشیّعنه تنها شخصیتهای مکتب ) אیام رحلت אمام خمینی(  אین روزهاباألخره

 אین ، بلکه دشمنانکنند میאیشان به بزرگی یاد  אز  وگویندمیبارۀ رهبری אمام مطالبی رא در
تعبیر بعضی אز رאدیوهای بیگانه אین אست که . دאنندنظیر می بیو رهبری متخصّص مرد رא

چنین . אی رسید که میلیونها نفر مردم אیرאن حاضرند خود رא در رאه אو فدא کنندאمام به مرحله
 .نشده אسترهبری در تاریخ نشان دאده 

 ١ بروجردیאهللا آیت

نقش لطفاً . عالی که قبول زحمت فرمودید و مصاحبه با ما رא پذیرفتیدאز حضرت با تشکر: حوزه
 .د بروجردی رא در شکوفایی حوزه بیان کنیאهللا آیت

אبتدא باید نگاهی אجمالی به وضع حوزه در سالهای قبل אز  אل درؤدر پاسخ به אین س
 ،אم و یا شنیدهمאین زمینه مطالبی رא که خود شاهد بودهא بنده در .אیشان دאشته باشیم ورود

مان رضاشاه  وضعیت حوزه در ز،که אز پدرم و دیگرאن شنیدمچنان. کنمبرאیتان عرض می
                                               

 .١٦٠ ـ ١٣٧، ص ١٣٧٠، فروردین ـ خردאد ٤٣ ـ ٤٤، ش حوزه. ١
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 قم ۀ در حوز. پوشیدن لباسدرروحانیون در فشار عجیبی بودند حتی . وضعیت دشوאری بود
شتند و باقی باید طبق قانون  پوشیدن لباس روحانی دאۀتنها چند نفر محدود אجاز

 .شدندمی אز لباس روحانیت خارج ،متحدאلشکل
 شدندאلطلوعین אز شهر خارج می صبحها بین،אین رو فضالیی که در مدرسۀ فیضه بودند אز

 אحیاناً אگر .گشتندهایشان بر می به حجره شب مجدّدאً و در تاریکیبردندو به باغها پناه می
אین شرאیط  . که در حجره کسی نیستکردمیوری وאنمود ط باید ،ماند در حجره میکسی
 .شدتر هم میروز سخته ب روز

 אیجلسهـ  אهللا علیه ةرحمـ אی אز دوستان אز جمله حضرت אمام ما با عده: فرمودپدرم می
تشکیل دאدیم و در آن جلسه بحث אین بود که אگر کار به جایی برسد که ما رא خلع لباس 

 وظیفۀ ،אز لباس هم خارج شدیم ه چیست؟ در نتیجه تصمیم گرفتیم که אگر وظیف،کنند
 . אدאمه دهیم،אرشاد مردم رא به هر صورت که شده تحصیل و

وقتی در سال ـ مؤسّس حوزه قم ـ  حائری אهللا آیتبود که مرحوم  حدّی تضییقات به
 .دאدن برپایی مجلس ترحیم ندۀ برאی אین شخصیت بزرگ אجاز، رحلت کردندق١٣٣٥
مورאن رژیم آمدند سماور و دم و أم .مجلسی تشکیل دهند در همین قم بنا بود: شنیدم

 .دایی אز مجلس ترحیم به عمل آمدستگاه رא بردند و تنها مسمّ
 خوאنساری که آن زمان אز آنان به  و صدر، حجت: آیات حائریאهللا آیتאز مرحوم  بعد

رא بر عهده گرفتند و حوزه در زمان אین  مسئولیت حوزه ،کردند تعبیر می»آیات ثالث«

 אین ۀאرزند زحمات بسیار و با. ط بهتری אز زمان مرحوم حائری ندאشتیبزرگان هم شرא
مهم אین بود ۀ  زیرא نکت؛ ولی رشد و ترقی پیدא نکرد؛אنحالل نجات یافت  حوزه אز،بزرگان

لذא . جود ندאشتو ،عرض باشدکه مرجعیت در نجف مستقر بود و در قم فردی که حتی هم
 بروجردی رא که آن زمان در بروجرد سکونت אهللا آیتאفتادند تا   قم به فکرۀبزرگان حوز

אبوאلحسن אصفهانی   سیدאهللا آیتگرچه تا زمان مرحوم אאیشان  . به قم دعوت کنند،دאشتند
سن אبوאلح  آقاسیدאهللا آیتאز  مرجعیت ندאشت لیکن אز نظر مرאتب علمی אگر نگوییم باالتر

 אیشان در بروجرد که یک شهر غیرعلمی و دلیل אقامت ولی به ؛ کمتر نبود حتماً،بود
در عین حال خوאص אز بزرگان אز مرאتب علمی  . شهرت زیادی ندאشتند،غیرحوزوی بود
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 آقای حائری אیشان مدت کوتاهی در قم אهللا آیت در زمان مرحوم ،عالوه. אیشان آگاه بودند
אما نیافت؛ אین مدت کوتاه دوאم  . و بحث هم شروع کرده بودندאند و درسאقامت دאشته

 ،آشنایی به سوאبق علمی و تقوאیی אیشان. خوאص به مرאتب علمی אیشان پی برده بودند
אز آن بزرگوאر بخوאهند که در قم  אی אز فضالی قم رא وאدאشت که به אیشان بنویسند وعده

 .אقامت کنند
. آورندآید و برאی معالجه به تهرאن تشریف مین پیش میאین خالل جریان مریضی אیشا در

 بزرگان و فضالی قم به عیادت ،در مدتی که در بیمارستان فیروزآبادی تحت معالجه بودند
אینکه  تا. شود אقامت אیشان در قم مطرح میمسئلۀ אین دیدאرها باز در. روندאیشان می

ل باشکوه ا آن بزرگوאر با אستقبباألخره. ندگیرند پس אز بهبودی به قم بیایאیشان تصمیم می
 אز کسانی بودند که تالش  ـ אهللا علیهة رحم ـאمام .אز طرف علما و مردم وאرد قم شدند

 אهللا آیت  ورودپس אز: فرمود ممرحوم پدر . بروجردی به قم بیایندאهللا آیتبسیار نمودند تا 
 ؛ ما آقا رא به قم آوردیمباألخره : حاج آقا روح אهللا خمینی به من فرمود، قمبهبروجردی 
  .دאشتن אیشان با شماست אکنون نگه

 אز هیچ تالشی به عنوאن کمک به ، حوزهدر قبالאحساس وظیفه  دلیلحضرت אمام به 
حتی کارهایی که به ظاهر در شأن אیشان نبود אنجام . کردند بروجردی کوتاهی نمیאهللا آیت
 .اאمثال אینه بند تهیه و آن رא نصب کنند وאیشان پشهکردند برאی  تالش می مثالً؛نددאد می

אز آیات ثالث  غیر .فقه وאصول: אستقرאر در قم دو درس شروع کردند אیشان پس אز
آن بزرگوאر .  אز جمله حضرت אمام؛شدند همۀ بزرگان قم به درس אیشان حاضر میتقریباً

گاهی در درس  .نوشتندمیحضور یافتند و مباحث رא  بروجردی אهللا آیتسالها در درس 
دیدیم و معلوم کردند که ما در جای دیگر نمی بروجردی نقل میאهللا آیتאز  خارج مطالبی رא

 ،شانאبتکارאتدلیل  فقه به بویژهאز نظر کیفی درس אیشان  .אیشان אست های خودشد אز نوشتهمی
 .دهمتر توضیح میدر ضمن سؤאلهای بعد אین رא بیش. אلعاده بود فوق؛خیلی جاذبه دאشت

אز طرف دیگر حدود یک سال و نیم אز  .در هر صورت حوزه قم به جنب و جوش אفتاد
.  آقا سیدאبوאلحسن אصفهانی رحلت کردندאهللا آیتگذشت که مرحوم אیشان به قم می ورود

 آقا אهللا آیت درگذشتאنتشار خبر  پس אز.  دو سال بود که طلبه شده بودم،من آن زمان یکی
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 بروجردی رאه אهللا آیت عزא به سمت منزل هیئتصورت  ها بهطلبه، אلحسن אصفهانیسیدאبو
. אفتادند تا هم به אیشان تسلیت بگویند و هم جانشینی אیشان رא به طور طبیعی אعالن کنند

אندرونی بیرون آمدند و   دیدم אمام אز، بروجردی شدیمאهللا آیتیادم هست وقتی وאرد منزل 
گاه آن منظره אز هیچ. کردند گریه می،אز دست دאده باشد ن عزیزش رאمانند کسی که بهتری

 .رودبیرون نمیم ذهن
: لهمאز ج؛ کردند بروجردی تالش میאهللا آیت برאی مرجعیت حضرت بزرگان قم نوعاً

 آقای حاج آقا حسین قمی نظر אهللا آیتאی هم به مرحوم אلبته عده .حضرت אمام و پدر من
هم אز جزئی  אختالف ۀ قمی زمینאهللا آیت دیری نپایید که با رحلت در هر صورت. دאشتند

אیشان   چیزی که تا قبل אز؛ن پیدא کرد بروجردی تعیّאهللا آیتبین رفت و مرجعیت مطلق در 
אیشان یک وقت سر درس  אین در حالی بود که خود .سابقه بودאیشان کم אز و حتی بعد
 אما یک وقت אحساس کردم ؛دم برندאشتممن برאی رسیدن به مرجعیت یک ق: فرمودند

 .ول هستم بپذیرمئمرجعیت سرאغ من آمده و من مس
مرحوم وאلد به مسجد جمکرאن . אز مرحوم وאلد نقل کنم אی رאقضیهאینجا بد نیست 

 بروجردی به قم خوאب دیدم که در אهللا آیتمن قبل אز آمدن :  فرمودند.خیلی معتقد بودند
وقع مسجد جمکرאن حیاطی دאشت و در وسط آن حیاط یک آن م. مسجد جمکرאن هستم

 منبری ،אنبار آببامروی همین . אز حیاط مسجد بود تر آن یک متر مرتفعبامאنبار بود که آب
 و کف  آن بامروی آن نشسته و تمام رویـ  אهللا علیه ةرحمـ ند و شیخ طوسی بودگذאشته 
 .بودאز طلبه  مملوّ حیاط

 אو جمع خوאب אین بود که شخصیتی به قم خوאهد آمد و طالب گرد زتعبیرم א: پدرم فرمود
 .د بروجردی به قم آمدنאهللا آیته کطولی نکشید . خوאهند شد و حوزه رونق خوאهد گرفت

؛  بعدها مشخص شد،هم در مسجد جمکرאنאینکه چرא شیخ رא خوאب دیده و آنتعبیر 
وقتی عبارאت . دאد میאهمیت  אو بسیار  بروجردی به شیخ طوسی و آثارאهللا آیت مرحوم زیرא

) ع(אمام معصوم که روאیتی אز بود  مثل אین،خوאند میمبسوط یا خالفאز کتاب  شیخ رא
مسجد ). ع( کلمات آن همانند کلمات معصومینجزئیات با אحترאم و دقت در .خوאندمی

قام אین باشد که אصل آمدن אیشان به قم و رسیدن به م جمکرאن هم شاید کاشف אز
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 . بوده אست) عج(مرجعیت مطلق با عنایت אمام زمان
אی که  به گونه؛ حوزه قم متحوّل شد،אیشان אستقرאر مرجعیت مطلق در در هر صورت با

جذب  بیشتر فضالی زروه ب روزو زیرא قم مرکز مرجعیت بود  ؛אلشعاع قرאر دאدنجف رא تحت
 .دشدنאین حوزه می

گذאری  رא پایهت אمتحانامسئلۀ אز جمله ؛وجه دאشتندאیشان به אمور ظاهری حوزه نیز ت
 مسئولאی אز آنان  عده.ول אمتحانات بودئی مسهیئت. کردند که تا آن زمان سابقه ندאشت

אساس אین  אی دیگر هم אمتحانات سطح رא به عهده دאشتند و بعد برאمتحانات خارج و عده
 .دشאمتحانات شهریه دאده می

  بروجردی چه سمتی دאشتند؟אهللا آیتتشکیالت مرحوم وאلد در : حوزه

 ، بروجردی بودندאهللا آیت مرحوم یאصحاب אستفتاء مرحوم وאلد ما ضمن אینکه جز
... مسائل حوزوی و  در بارۀ مرحوم وאلد אگر،دلیلبه همین . אیشان بودند אعتماد خیلی مورد

 لذא .نددאد می ترتیب אثر ،کردאیشان نظرخوאهی می  بروجردی אزאهللا آیتند یا دאد مینظری 
 بروجردی مربوط אهللا آیتکه به ی  خوبی بود جهت رفع حوאئجۀبرאی طالب وאسط مپدر
 .د مرحوم پدرم حل نشوۀ مشکلی دאشته باشد و به وسیلאی طلبهممکن نبود. شدمی

شدت   همینسبب ولی به ؛ بروجردی سمت رسمی ندאشتאهللا آیتمرحوم پدرم در بیت 
 مرحوم .دאستانی در אین زمینه یادم آمد. گرفت אیشان قرאر میۀمورد مشاور אعتماد نوعاً

 بهایی به دست مسلمانی کشته شده بود یאطرאف یزد فرد یک وقت در :ه من فرمودپدرم ب
  אین حکم در یزدتاکردند بهاییان زیاد فعالیت می. و دאدگاه حکم به אعدאم قاتل دאده بود

 در روز نیمه شعبان برאی بویژه אجرאی حکم طبعاً! مه شعبانهم در روز نیאجرא شود و آن
 .درسروز چهاردهم شعبان خبر به آقای بروجردی می. مسلمانان ننگ بسیار بزرگی بود

زنند و به  حیاط قدم میر بروجردی دאهللا آیت دیدم ؛وאرد خانۀ آقا شدم: پدرم فرمود
؟ אست دאنی آبروی אسالم در خطرمگر نمی: فرمود. علت رא پرسیدم .دشدت نارאحت هستن

 بهایی یکאند که روز نیمه شعبان مسلمانی رא به جرم قتل همین אمروز به ما خبر دאده
رאه : به אیشان گفتم. فرصت برאی אنجام کاری هم نیست. אعدאم کنند  در یزدخوאهندمی
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 אوאز تا  همین אآلن حاج אحمد رא بفرستید تهرאن پیش شاه: گفتم چطور؟: فرمود. ددאر
 بعد ،אگر روز نیمه شعبان وאقع نشود .بخوאهید جلو אین אعدאم رא در روز نیمه شعبان بگیرد

 بروجردی آرאمش אهللا آیت .دگیری کرאصل قضیه رא پی توאن سر فرصت אقدאم نمود ومی
حاج אحمد .  فرستاد به تهرאن حاج אحمد رאیفور. پیشنهاد خوبی אست:  فرمود وپیدא کرد
 بعد .دمه شعبان אجرא نشویشاه هم دستور دאد که אعدאم روز ن. אیشان رא به شاه رساند ۀخوאست

 .د بروجردی وאرد میدאن شد و با فعالیت و تالش بسیار قاتل رא تبرئه کرאهللا آیتهم مرحوم 

 .د روش אستنباط אیشان توضیح بدهیبویژهدر زمینۀ ویژگیهای علمی لطفاً : حوزه

شخصیت  אز  به אین بعد پردאختنقبل אز. ی بودعظر علمی فرد جام بروجردی אز نאهللا آیت
پرکاری و دאشتن : کنم بروجردی אشاره میאهللا آیت مهم אز ویژگیهای ۀبه دو نکت، אیشان
 . بسیار قویۀحافظ

 אلعادهאش فوق مطالعه،אینکه مسئولیتهای مهمی بر دوش دאشت  אیشان با،אز جهت پرکاری
با مطالعه رفع . کنم مطالعه می،شومه אز کارهای دیگر خسته میهرگا: فرمودندمی. بود

אصول و   אیشان منحصر به فقه وۀمطالع.  متنوع بودۀ אو همنوع مطالع !مکنخستگی می
 گلستانאول تا آخر  حتی אز. کردمطالعه می...  رجال و، بلکه در تاریخ؛کتب روאیی نبود

 .دمرجع تقلید بوאینکه فقیه و   با،سعدی رא حاشیه زده بود
 سبببه : אیشان فرمودند: کنمل میאم که نقאیشان شنیده دאستان عجیبی رא خودم אز

.  رא مطالعه کنممثنوی تصمیم گرفتم کتاب ،قسام چیزها  אنوאع وۀهمین عالقه به مطالع
ۀ قی به مطالعیسترאحت دقا אאز ناهار و قبل אز برنامه رא طوری تنظیم کردم که ظهرها بعد

  אتاق ناهارخوری به אتاق یک روز که אز تا אینکهمدتی به مطالعه مشغول بودم. بپردאزم آن
 ۀ مطالع، فالنی:ت صدאیی رא شنیدم که به من گف، رא مطالعه کنممثنویرفتم تا אسترאحت می

 عالقه مثنویۀ אینکه به مطالع אز آن به بعد با. رساندنمی تو رא به جایی ؛ رא رها کنمثنوی
 .ن رא ترک کردمآدאشتم، 

شنیدم باور آن برאیم אگر با وאسطه می .אیشان شنیدم אین رא خودم بدون وאسطه אز
 .دمشکل بو

 ،خوאند می همۀ آنچه رא،با آنکه پرمطالعه بود. ب روزگار بودیאز نظر حافظه אز عجاאیشان 
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ه برאی  کگویم میאی رאنمونه. אست  بسیارآنشوאهد . دאشتبه خوبی در حافظه نگه می
 :אنگیز بودخود من אعجاب
 آقا ، بنده به همرאه مرحوم آقا میرزאحسن نوری،شنبه و جمعه אول آفتابروزهای پنج

)  بروجردیאهللا آیتپسر ( محمدحسن ، آقا سید) بروجردیאهللا آیتدאماد ( אحمدی جعفر سید
ی در بارۀ  بروجردאهللا آیت. رفتیمو مرحوم آقا میرزא مهدی صادقی به خدمت אیشان می

ند دאد میאین روزها توضیح در אیشان  . مطالبی رא به صورت رمز نوشته بودند،یدنאسا و رجال
یکی אز روزها در . کردندאین گروه به صورت تفصیلی آنها رא در فیشهایی یاددאشت می و

 حدود نیم ساعت جزئیاتאین دאستان با تمام .  نقل کردندمفصل یبارۀ یک رאوی دאستان
  دیشب در بارۀ אین رאوی تصادفاًאی بود که به ذهن من آمد حتماً نقل به گونه.دیطول کش
 سال قبل در ٤٢من אین جریان رא : ن فرمودندادאستدر پایان  ولی ؛אندאی دאشتهمطالعه

 .אمفالن کتاب مطالعه کرده
 قوی دאرند ۀمعموالً אفرאدی که حافظ.  قویۀאین حافظ همه تعجب کردیم אز

 قوی جمع ۀ ولی אیشان אز کسانی بود که بین אستعدאد و حافظ؛شان قوی نیستאستعدאد
 .دکرده بو

آن . نظیر بودندאین لحاظ بی هم אزـ  אهللا علیه ةرحمـ مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی 
 !دخدא رحمتش کن. אی بود نابغهאنصافاً .אستعدאد جمع کرده بودند  وحافظۀ قویمرحوم بین 

یک : توאن گفتمی.  אیشان جامع بودند،طور که عرض کردمאز نظر علمی همان
 אصفهان پیش فلسفه و معقول رא در .אی אطالعات دقیق دאشتאلمعارف بود و در هر زمینهةدאئر

  ولی گاهی؛شدندسر درس کمتر وאرد مباحث معقول می. کاشی خوאنده بود جهانگیرخان و آخوند
 .دکردنفیلسوف متبحّر در معقوالت بحث می خیلی جالب مانند یک ،آمدکه بحث پیش می
אز رאه  .بندی کرده بود طبقهشرجال رא طبق تحقیقات.  دאشتאتیאبتکار در رجال و אسانید

אز فالن رאوی دیگر  توאندکرد که آیا فالن رאوی میبندی در بارۀ אفرאد دאوری میאین طبقه
אو دو طبقه فاصله وجود   قبل אزאگر بین אین رאوی با رאوی روאیت نقل کند یا نه؟ مثالً

אین فرد بدون وאسطه بتوאند  אمکان ندאرد سقطی رخ دאده אست وאینجا در : فرمود می،دאشت
 .دאز آن شخص روאیت کن
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  تا چندکافی مثالً زرאره در کتاب  که به אین صورت؛אسانید رא نیز تحلیل کرده بود
مشایخ و . אندאو نقل روאیت کرده نی אزאز چه کسانی نقل کرده אست و چه کسا روאیت دאرد و

 אز غیر آن  در تشخیص روאیت مسندمهمאین کار نیز نقش  .کردאش رא مشخص میتالمذه
  אما با؛ به صورت مسند آمده אست فرضاًوسائلچه بسا روאیتی که به ظاهر در . دאشت

 .אستفاده אز אین روش معلوم شد که אنقطاعی رخ دאده אست
אی אز مسائل فقهی مسئلهبرאی هر . خاصی دאشتتبحّر هت نیز אین ج ر ددر فقه

אحتماالت ،  روאیات،آیات مربوط به بحث) شیعه و سنی( אقوאل علما تحقیق جامعی دאشت אز
توאن تعبیر کرد که می. אی که خود به آن رسیده بود آخرین نظریهباألخره و مسئلهدر 

یل دאده بود حاوی همان مطالبی که خاص تشکאی  فقهی پروندهمسئلۀאیشان برאی هر 
 .אین شخصیت بزرگ אز  بسیار مهم بودیאین کار .عرض شد

 אهللا آیتتا قبل אز . بست אستنباطی بود که به کار میۀ شیو،ویژگی مهم אیشان در فقه
 ولی אیشان تحوّلی ؛رفتبروجردی אجتهاد و אستنباط به همان روشهای معمولی پیش می

 אسناد אینکه به رجال و آن مرحوم אفزون بر. تنباط به وجود آوردאس  אجتهاد وۀدر شیو
אحادیث : معتقد بود .دאنست تشخیص جوّ صدور حدیث رא نیز بسیار مهم می،دאد میאهمیت 

אند که אقوאل و نظریات فقیهان بزرگ אهل ما شأن نزول دאرند و در محیطی صادر شده
 ردّ سخنان آنان یا در. אنداوא سخن گفته ناظر به אین فت אهل بیت.سنت حاکم بوده אست

 فقهی رא به دست آورد تا فهمید مسئلۀ باید جوّ بنابرאین. אثبات آن אی אست و یا درنظریه
 .אز روאیت چیست که مقصود

یکی در بارۀ אینکه شناخت شأن نزول حدیث و جوّ : کنمدو مثال ذکر میאینجا من 
 خالت دאرد و دیگر نمونه فقهی אز نقش آن درאندאزه در فهم درست حدیث دصدور آن چه

 .سائل شرعیمאستنباط در 
؛ »אول همسایه بعد خانه ؛ثم אلدאر אلجار« :ال אول در حدیث شریف آمده אستثبارۀ م در

 ،אسالم صادر شده باشد אگر حدیث در جوّ بیان مقام و منزلت همسایه در مقصود چیست؟
אهل خانۀ خویش مقدم  ج باید همسایه رא بریوאאنسان در مقام رفع ح: معنا אین אست که

 حدیث אین ای معن، بد وאرد شده باشدۀאگر در جوّ خریدن خانه و مذمت אز همسای .دبدאر
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 آن خانه خوب هست یا ۀ אول دقت کنید ببینید همسای،خریدبאی אگر خوאستید خانه: אست
حال . دمتفاوتن یکدیگر ا باאین دو معن . خانه رא بخرید و گر نه نخرید،אگر خوب بود؟ خیر

تنها  .دشو ظاهری در هر دو صورت تغییری حاصل نمیۀآنکه אز نظر جمالت و ترجم
 . آگاهی אز شأن نزول حدیث אست، یکی אز دو معناۀکنندتعیین

 رא אز درس یمثال، אستنباط حکم شرعی אما مثال در بارۀ نقش آگاهی אز شأن نزول در
 אز ؛אست عالمت مؤمن چند چیز:  در حدیث آمده.کنمرض می بروجردی برאیتان عאهللا آیت

 אند که در نمازهایفقها مطابق אین حدیث فتوא دאده. »بسم אهللا אلرحمن אلرحیم«جمله جهر به 

 . بلند گفته شود»بسم אهللا אلرحمن אلرحیم« אخفاتیه مثل نماز ظهر و عصر مستحب אست

  در،حقیق در شأن نزول و جوّ صدور تۀ بروجردی برאساس همان شیوאهللا آیتمرحوم 
ی صادر شده که אین حدیث در جوّ :فرمودندאیشان می .کردندאین אستحباب تردید می
אین بوده אست که در نمازهای جهریه مانند نماز صبح و مغرب  فتوאی فقهای אهل سنت بر

: خوאهد بگوید روאیت در مقابل אین فتوא میبنابرאین.  رא آهسته گفت»بسم אهللا«و عشا باید 

אما آیا در نمازهای  .کند ثابت نمی אز אین رא رא بلند بگویید و بیش»بسم אهللا«در نماز جهریه 

 مثل אینکه .خوאهد رא بلند گفت؟ دلیل خاصی می»بسم אهللا«אخفاتیه هم مستحب אست 

مام א  אما در غیر؛ رא بلند بگوید»بسم אهللا«برאی אمام جماعت دلیل دאریم که مستحب אست 

 .کردتوאن אستحباب رא ثابت אین حدیث نمی جماعت به אستناد
. אحکام אجتهاد و نقش آن در אستنباط אز به کارگیری אین شیوه در אی بودאین نمونه

 فقهی و دریافت شأن نزول مسئلۀ  تاریخیِیابیِ در ریشه بروجردی אنصافاًאهللا آیتمرحوم 
 .دאد میאهمیت  ظور به نقل فتاوאی عامه بسیاربود و برאی אین منتبحّر  بسیار م،روאیات

درאین باره لطفاً . אی بودند بروجردی دאرאی فضایل و ملکات אخالقی برجستهאهللا آیتمرحوم : حوزه
 .دصحبت بفرمایی

אینکه   با:אین نکته رא یادآور شوم  אبتدא،قبل אز صحبت در بارۀ فضایل معنوی אیشان
 تحقیقی که אز رویبنده ، ن אصفهانی در قید حیات بودندبوאلحس א آقا سیدאهللا آیتمرحوم 
 بروجردی אهللا آیتאز طرفی مرحوم پدرم به  .کردم بروجردی تقلید میאهللا آیت אز ،مدکرده بو
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طلبه شدم و به درس אیشان رאه که بعد هم . بودبه אو ترین فرد خیلی نزدیک بلکه نزدیک
אینکه  با.  و آمد من هم به بیت خیلی زیاد شد رفت،یافتم و تقریرאت آن بزرگوאر رא نوشتم

אز یک طرف و حس ، عرض شد אینها که . به بنده عنایت دאشتند،سن من کم بود
 אهللا آیتکرد که در رفتار و אخالقیات رא وאدאر میر مکنجکاوی طلبگی هم אز طرف دیگ

به نظر . افتم אزאین رو به مطالب بسیار آموزنده و خوبی دست ی.بروجردی بیشتر دقت کنم
. دیدتقد بود که گویا میאی مع و معاد رא به گونهأ همۀ فضایل אیشان אین بود که مبدۀمن ریش
 . ولی در باطن خیلی عمیق אست؛ظاهر کوچک אست  بهאین سخن

אش رא به یاد אست و نه همه ذکر همۀ خصوصیات אخالقی אیشان אآلن نه برאیم مقدور
 :کنمهایی عرض می برאیتان نمونه،دאرمدر ذهن که אما تا آنجا  .دאرم

 زیستیزهد و ساده

 ، طالب قمۀאی که عالوه بر شهری به گونه؛אختیار دאشت  دربسیار وجوه شرعیאیشان 
در . د ولی در زندگی دאخلی بسیار ساده و زאهدאنه بو؛دאد می طالب نجف رא نیز ۀشهری

אز  زندگی شخصی خود رאمخارج . کرد אستفاده نمیوجوه شرعی אز ،مصارف شخصی
نمود و حتی نان منزل رא هم אز آردی تهیه مین میأ ت،مختصر ملکی که در بروجرد دאشت

 .دفرستادن ملک بروجرد برאی אیشان میحاصلکرد که אز می
 نانی که برאی ما کیفیت:  بروجردی به من فرمودندאهللا آیتروزی : دندفرمومرحوم پدرم 

انوאیی رא گرفتم و رفتم تا به نانوא تذکر بدهم که دقت آدرس ن.  خوب نیست،پزندمی
نانوא  .אز کیفیت نان به نانوא گفتم  بروجردی رאאهللا آیت ۀشکو. بیشتری در پخت نان بکند

نان אین . خوب نیست، دهندبه ما می  که بیت אیشان رאאین آردی .ما مقصر نیستیم: گفت
کنم و نان مرغوب برאی  آرد خوب تهیه می،ندאجازه بده אگر آقا .شودאین نمی אز آرد بهتر
: אیشان فرمودند.  بروجردی پیشنهاد نانوא رא مطرح کردمאهللا آیتآمدم خدمت  .پزمאیشان می

אز  به همین نان  وאین آرد مال ملک شخصی خودم אست و حاضر نیستم آن رא تعویض کنم
 .کنمآرد خودم אکتفا می

 ۀبرאی دو وعد) ان و عیالشان و یک کلفت و یک نوکرאیش خود( אینکه چهار نفر بودند با
 .دخریدنאین چهار نفر در شبانه روز تنها شش سیر گوشت می
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 ، به همین جهت یکی؛ بروجردی پادرد دאشتندאهللا آیت: گفتندموردی دیگر مرحوم پدرم 
به ند، شدאین سفرها که مردم אطرאف متوجه  در یکی אز. ددو سفر به آبگرم محالت رفتن

 بروجردی به אهللا آیت زیادی אز فقرא هم آمده بودند که ۀאز جمله عد؛ دیدن אیشان آمدند
 دستور فرمودند چند تا گوسفند بخرند و ، به فقرא دאدن پولאیشان ضمن .دآنان کمک کن

پس אز کشتن گوسفندאن و تقسیم بین فقرא به אندאزۀ . گوشت אینها رא بین فقرא تقسیم کنند
 بروجردی کنار گذאشته بودند تا یک وعده کباب برאی אیشان אهللا آیترאی کیلو گوشت بنیم

 سه سیخ کباب هم که אز همان ،دو. ماست و خیار رא گذאشتند. אندאخته شدسفره. تهیه کنند
אز : گفتند؟ אین کباب אز کجاست: فرمود. د خدمت אیشان گذאشتن،گوشت تهیه کرده بودند

من אین کباب رא : אیشان فرمود .אیمدرست کردههمین گوشت مقدאری فقط برאی شما 
אیشان همان ماست  .אند אینها رא بین فقرא تقسیم کنید که آنان بوی آن رא شنیده؛خورمنمی

 .دو خیار رא تناول کردن
 .یک دوره کتاب نیاز دאرم: دאشتאظهار می آمد خدمت אیشان وאی میشد طلبهگاه می

 .دکردن پردאخت مییفور .نمثالً هزאر توما: گفتلبه می؟ طدشوش چقدر میאهزینه: فرمودمی
زدند تا به قیمت  مدتی چک و چانه می،خوאستند کتابی بخرندאما وقتی برאی خودشان می

هم محدود کردند و آن خودشان تهیه میمالאز   مخارج شخصی رא؛ چونکمتری بخرند
 .دאین رو در مضیقه بودن  אز.بود

 دوری אز تظاهر

. کردندبی אجتناب میآ אز تظاهر به تقدس و زهدم،عین حال که مرد زאهدی بودنددر 
אیشان نبود حتی אنگشتر که معمول אفرאد مقدس  אیشان هیچ بیانگر قدس و زهد ظاهر
 .دکردن در دست نمی،אست

 مهمانپذیرאیی אز 

ی انمهمאیشان در سال دو نوبت  .مقید بودند که خیلی خوب אز مهمان پذیرאیی کنند
کرد که אی پذیرאیی می به گونهمهماندرאین مهمانیها אز . من در برخی אز آنها بودم. دאشت

کنندگان موظّف بودند به مجرد אینکه چند لقمه אز پذیرאیی. אممن هنوز نظیر آن رא ندیده
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 پر باشد و معلوم مهمان آن رא پر کنند تا همیشه بشقاب  خالی شد فورאًمهمانظرف غذאی 
 .دهرکس چقدر غذא خورده אست که אحیانا خجالت بکشنشود 

 رعایت אدب

معمول אین بود که وقتی . مکندرאین باره دو نمونه رא ذکر می. دب بودندؤאلعاده مفوق
شدند که  ولی گاهی مانع می؛بوسیدیم دست אیشان رא می،رسیدیمخدمت אیشان می
شدند گاهی نه تنها مانع نمی. אشت فایده ند،کردیم אصرאر میچه هر ودستشان رא ببوسیم

 .آورندکه دستشان رא جلو هم می
ا אینکه ب אین کار چیست؟ تا אنگیز شده بود که سرّبر برאی من تا مدتی سؤאل مسئلهאین 
 ،رسیم که ما خودمان به אختیار خدمت אیشان میآنگاه قضیه رא فهمیدم و معلوم شد ر سرّאتکر

 ،کنند می کاری אحضار برאی که אیشان ما رא آنگاه ولی ؛دونشمانع אز دست بوسیدن ما نمی
 دאنستند که فردی رא زیرא برخالف אدب می؛دهند دستشان رא ببوسیمبه هیچ وجه אجازه نمی
אین دقت אیشان در رعایت אدب  .אجازه دهند دستش رא هم ببوسد אحضار کنند و بعد به אو
 .آور بودبرאی من بسیار אعجاب

 . برאی من نقل کرد،که با ما هم نسبتی دאشت نایکی אز نزدیکان אیشمورد دیگر رא 
م در د. مرفتی بروجردی و فرزندشان به منزل آقا میאهللا آیتروزی به همرאه : گفتאیشان 

آقا برگشت و با عصبانیت فریاد .  אیشان אز من زودتر دאخل منزل شدۀ آقازאد،که رسیدیم
 ی؟אیشان وאرد منزل شد אز ند؟ چرא جلوترفهمی אیشان مهمان من هستنمی: کشید

 خضوع در برאبر زعیم مسلمین

 .دتوجه بودن بروجردی به مقام بسیار بیאهللا آیتحضرت : אین عرض کردم پیش אز
אیشان با تمام  .مאندאشته من برאی رسیدن به مقام مرجعیت یک قدم هم بر: فرمودندمی

 ،אبوאلحسن אصفهانی زنده بود  آقا سیدאهللا آیتلیاقت و صالحیتی که دאشت تا وقتی که 
 در برאبر آن بزرگوאر خضوع دאشتند و حتی سهم ،چون زعامت مسلمین به دست אیشان بود

 .دفرستادنאمام رא هم برאی אیشان می

 حساسیت دینی

دیدند خالفی تحقق پیدא אگر می . بروجردی در برאبر منکر بسیار حساس بودندאهللا آیت
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  نیزموردאین  در. کوشیدندאمکان در رفع آن می شدند و تا حدرאحت می بسیار نا،کندمی
 :کنمچند نمونه رא ذکر می

אقوאم یکی אز عروسهای אیشان به منزل   خانمی אز:אز یکی אز بستگان אیشان شنیدم
کرده  ولی حجابش رא به طور شایسته رعایت نمی؛کرده آن بزرگوאر رفت و آمد میۀآقازאد
شوند که بلند عصبانی می حدّی אیشان به .رسد بروجردی میאهللا آیت به אین خبر .אست
چرא باید به خانۀ پسر من کسی رفت و آمد : فرموده بودند !د آقازאده رא کتک بزنن تاشوندمی

 کند؟میکند که حجابش رא درست رعایت ن
 نقل  که، قتل یک بهاییدلیلمسلمان به یک   אعدאمز حکمنارאحتی شدید آن مرحوم א

 .אی אز حساسیت دینی אیشان אست، نمونهکردم
אز در منزل که . من هم خدمت אیشان بودم. خوאستند جایی بروندروزی אیشان می

 אهللا آیت. אدب کند که אظهار ناאفتاد به پای אیش وآمد  جلو ، پیرمرد زאئریآمدندبیرون می
 عصبانی אین رو شدیدאً  אز.شرک אست: دאنست و معتقد بودبروجردی אین کار رא حرאم می

אین عمل شرک : زددر همین حال فریاد می. شد و عصایش رא محکم کوبید به کمر پیرمرد
אبتدא با نرمی  . برگشتند و پیرمرد رא خوאستند،بعد چند قدمی که رفتند...  حرאم אست و؛אست

. رمرد پول بدهند دستور دאدند به پیبعد. ت حرאم אسאشتباه و شرعاً אین کار: به אو فرمودند
 .د بسیار زیاد بو،پیرمرد دאدندی  برאی جبرאن نارאحتبه دستور آقاآنچه یادم هست 

 .ددرאین باره توضیح بدهیلطفاً  . بروجردی دیدگاه روشنی در مسائل אجتماعی دאشتאهللا آیت: حوزه

مانند ی אینکه آخوند قدیمی بود و در محیط کوچک  بروجردی باאهللا آیتبه نظر من 
فکری آثار روشن. فکری بود وאقعاً آدم روشن، علمی خود رא گذאرنده بود عمرروجرد بیشترب

 : אز جمله؛אست אیشان زیاد

 אعزאم مبلّغ به خارج

 אیشان به אین אمر .می دאنید تا آن زمان אعزאم مبلّغ به خارج אز کشور هیچ مرسوم نبود
تأسیس مرکز مهمی مانند . انی فرستادندمبلّغ... آمریکا وو دאدند و به אروپا نشان אهتمام 

 فکریفکری در آن زمان دلیل بر روشنتوجود چنین . ه אستزمینمسجد هامبورگ در همین 
 .نگری אیشان אستو آینده
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  معلومات غیرحوزوی هم دאشتند؟،فرستادندאفرאدی رא که אیشان به خارج می: حوزه

  مورددر .دط باشنی هر جهت وאجد شرא بفرستند که אز رאאفرאدی  אیشان دقت دאشتند؛بله
אبتدא پدرم آقای محمدی گلپایگانی رא که אکنون رئیس دفتر مقام  فرستادن مبلّغ به אروپا در

پس אز . هم אهل قلمو فکر  هم فاضل بود و هم روشن،אیشان . فرستادند،رهبری אست
אفرאد تا مدتی   در به لحاظ همین دقت،مدتی که אیشان برگشتند و نتوאنستند آنجا بمانند

مرحوم پدرم با אین مورد  در.  نیافته بودند، بروجردی کسی رא که وאجد شرאیط باشدאهللا آیت
אین قضیه رא با  مرحوم پدر. دאین موضوع نیاز به تفکر دאر: گویدپدرم می. کنند میمشورت 

 رא به نظر من آقای محققی شایستگی אین کار: بنده عرض کردم. من در میان گذאشتند
عالوه . אیشان אستاد دאنشگاه بود و مرد بسیار روشن و آشنا به علوم روز و متدیّن. دאرد

آمد و برאی  به قم مییدر تهرאن سکونت دאشت و گاه .دبیان بوقیافه و خوشبسیار خوش
 رא با مسئلهبه تهرאن رفتم و . אز قبل با هم אرتباطی دאشتیم. گفتها درس هیئت میطلبه

 . خالصه، אیشان رא رאضی کردم برאی رفتن به آلمان. ی در میان گذאشتمآقای محقق
: אیشان هم خوشحال شدند و فرمودند .دمرحوم پدرم نتیجه رא به آقای بروجردی گفتن

های آقای محققی خدمت אیشان آمدند و پس אز توصیه. من باید آقای محققی رא ببینم
 אهللا آیتمسجد هامبورگ به دستور . بودندهامبورگ شدند و بسیار هم موفق ۀ אیشان روאن

 .بروجردی و به دست אیشان تأسیس شد و هم אکنون אز مرאکز مهم אسالمی אست

 وحدت مسلمین

 توجه خاص אیشان به ، بروجردی אستאهللا آیتفکری موضوع دیگر که بیانگر روشن
אیجاد  ه منظور بروجردی אز دאرאلتقریب که بאهللا آیتپشتیبانی .  وحدت مسلمین بودمسئلۀ

 عضو ـمرحوم آقا شیخ محمدتقی قمی . گیر بود بسیار چشم،وحدت به وجود آمده بود
. گرفتאیشان رهنمود می אز  بروجردی تماس دאشت وאهللا آیت هموאره با ـ دאرאلتقریب ۀشیع

و بدل  ردّ هایی با آنانאین אیشان مالقاتهایی با شخصیتهای مصری دאشت و نامه عالوه بر
אیشان زمینۀ  همّت به .شدیه دאرאلتقریب منتشر می نشر، אلتقریبةر رسالرد که دکمی

 خود رא ۀسابقفتوאی بی אألزهر  مساعد شد که شیخ شلتوت رئیس جامعאی، به گونهوحدت
 .دمبنی بر جوאز عمل به فقه شیعه رא صادر کر
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حفظ وحدت  برאی ولی ؛אرאدت دאشت) ع(אز طرف دیگر אیشان خیلی نسبت به אهل بیت
 یکی אز علمای قم به ،אز باب نمونه . کسی به مقدسات אهل سنت אهانت کنددאد میאجازه ن

  هم زحمت کشیده بود و אزאنصافاً .אی در دو جلد در فقه نوشته بود منظومه،نام آقای وکیلی
،  جلد אول رא که چاپ کرد.אول فقه تا به آخر آن رא خیلی خالصه، به نظم در آورده بود

مطالعه دאشتند و هرگاه  אیشان با همان شوقی که به . بروجردی آوردאهللا آیترאی مرحوم ب
گذאشتند و آن کتاب جدید رא مطالعه ند همه چیز رא کنار میدאد میאی خدمتش کتاب تازه

لف در بیت دهم و یازدهم به خلفا توهین ؤم.  אین کتابۀ شروع کردند به مطالع،کردندمی
هم به صورت ست؟ آن אאین شرאیط وقت אین حرفها حاال در: فرمودندאیشان  .دکرده بو

אین بیت شعر رא حذف : فرمودند؟ چه باید بکنم: عرض کرد مکتوب در یک אثر شیعی؟
 . منۀهم به عهدمخارج آن. چاپ کنید و بچسبانیدآن ورق رא   آنگاه مجدّدאً؛کنید

 وحدت مسلمین مسئلۀشان به  نشانگر شدت אهتمام אی،که خود شاهد بودم ناאین جری
אیشان  دאنید می،אز باب نمونه .دאلعاده بوفوق) ع(אینکه والیتش نسبت به אهل بیت  با؛אست

یک وقت علت אین . خوאندندز رא بدون عینک میتی قرآنهای خط ریتا همین آخر عمر ح
در منزل . دمدرد مبتال بو محرمی بود و من به چشمۀده: فرمودند. אیشان پرسیدم אز אمر رא
مرسوم . آمدندزنی به منزل ما میهای عزאدאری به صورت سینهو دسته خوאنی دאشتیمروضه

 در. آلود وאرد منزل ما شد گلهیئت. کنند میبه گل  אین אست که خود رא آغشته بروجردیها
 مقدאری گل با. אین گلها مقدאری به چشم بمالم אین هنگام گویا به من אلهام شد که אز

 אیبه بعد אصالً عارضهآن אز . بردאشتم و به چشمهایم مالیدم گشتم אز بدن یکی אز عزאدאرאنאن
 .אز بینایی خوبی هم برخوردאرم אم ودر چشمم אحساس نکرده

 بروجردی در برאبر دستگاه و جریانهای سیاسی آن אهللا آیتدر بارۀ موאضع سیاسی لطفاً : حوزه
 .د توضیح بدهی، زندگی אیشان אستروزگار که אکنون אز جریانهای مبهم

 در برאبر رژیم شاه به مقدאر ،پندאرند بروجردی بر خالف آنچه برخی میאهللا آیت مرحوم 
د کرگیری می موضع،دאد میهرجا خالفی تشخیص . کردتشخیص و در حد توאن مبارزه می

  که אنصافاًست אگیری אیشان در برאبر تغییر خطموضع ،אز باب نمونه .دثمر هم بو و مثمر
رژیم شاه تصمیم  . بروجردی אستאهللا آیتאز خدمات بزرگ אین אقدאم، توאن گفت که می
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با . مقدمات آن رא هم אنجام دאده بود. אز فارسی به التین تغییر بدهد خط رא گرفته بود
 .کرده بود خود آماده  خیال زمینه رא به،تبلیغات

هدف : د فرمو،بینی که دאشتا آن روشن بروجردی وقتی متوجه شد بאهللا آیتمرحوم 
 دهمאم אجازه نمیمن تا زنده. אز فرهنگ אسالمی אست אینان אز تغییر خط دور کردن جامعۀ ما

موضع سخت אیشان باعث شد  .دخوאهد منتهی شو به هرجا که می؛אین کار رא عملی کنند
 .بدهندتغییر خط رא نتوאنند مانند ترکیه 

אصالحات  گیری در برאبرمله حرکتهای سیاسی آن مرحوم موضعאز ج دیگر אینکه ۀنمون
 قانون אصالحات אرضی رא متوقف ،אی به مجلسنامهאرسال אیشان با  .אرضی شاه بود

ممالک دیگر :  منافع אصالحات אرضی رא برشمرده بود و گفته بودی،پیغامطیّ شاه . ساختند
در جاهای دیگر که אصالحات אرضی : دندאیشان در پاسخ فرموده بو .دאنهم אین کار رא کرده

 .אصالحات  بعد،אول جمهوری شده، شده
های دستگاه אشاره  بروجردی با نقشهאهللا آیتلفتهای  به مخاאنقالب سفیدتاب شاه در ک
کرد تا به مرحلۀ عمل قانون אصالحات אرضی سیر خود رא طیّ می : אستکرده و نوشته

אی به مجلس نوشت و  نامه،אطالعی ندאشت ت دنیاאصالحا یکی אز مقاماتی که אز. برسد
 .تאین کار رא گرف جلو

 من ۀبه عقید.  برאی رژیم شاه بسیار ناگوאر بود،אصالحات אین موضع אیشان در برאبر
حدس نزدیک به یقین دאرم که .  بروجردی شدאهللا آیتهمین مخالفت منتهی به مرگ 

 برخی אز ۀ رژیم شاه بود که به وسیلۀ توطئست؛ بلکهאیشان به مرگ طبیعی אز دنیا نرفته א
 .دאجرא ش دکترها

 .د کاشانی و فدאییان אسالم تشریح کنیאهللا آیت موضوع אیشان رא در برאبر ،دאنیدאگر صالح می: حوزه

 .کنم ولی به طور کلی مطالبی رא عرض می؛ معذورمجزئیاتبنده درאین مورد אز ذکر 
که ما برאی شخص אیشان قائل با آن قدאستی ـ  انی کاشאهللا آیتبیت و تشکیالت مرحوم 

 بروجردی אهللا آیت مخالف بودند و حتی علیه  بروجردی شدیدאًאهللا آیت با مرحوم  ـهستیم
 کاشانی یا אهللا آیتخود : باید گفت.  شرعی ندאشتندمجوّز در حالی که هیچ ؛کردندکار می

 .د حدودی منحرف کرده بودنאینکه چه بسا ذهن אیشان رא هم تا در جریان نبود یا
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 אز ؛ کاشانی کردندאهللا آیت بروجردی خدمات زیادی به אهللا آیت مرحوم ،אما در مقابل
  دستگاه تصمیم به محاکمه و، کاشانیאهللا آیتجمله אینکه پس אز شکست دکتر مصدق و 

. ددא میאین چیزی بود که آن روزها قرאئن به خوبی نشان  . کاشانی دאشتאهللا آیتאعدאم 
حتی برخی אفرאد .  بروجردی بودאهللا آیت ،تنها کسی که אز موضع قدرت به مخالف برخاست

אیشان در  אما ؛ بروجردی گوشزد کردندאهللا آیت کاشانی رא به אهللا آیت تشکیالت یمخالفتها
قدر آن .ددهم مجتهدکشی باب شو ولی אجازه نمی؛دאنممن همۀ אینها رא می: پاسخ فرمودند

 .د رא گرفتنمسئله تا جلو ردندکپافشاری 
حتی .  زندگی بسیار تلخی دאشت،אین אوאخر  کاشانی درאهللا آیتאینکه مرحوم  دیگر ۀنمون

 بروجردی به אیشان کمکهای אهللا آیت ولی مرحوم ؛برאی אمرאر معاشش هم در مضیقه بود
 .دکرمادی درخور توجهی می
 هزאر دوאزده: אم که فرمودسطه شنیدهوא  کاشانی باאهللا آیتمرحوم אین قضیه رא من אز 

אین فکر بودم که در منزل  در. کار شده بودم و متحیر بودم چگونه آن رא بپردאزمتومان بده
 بروجردی پاکتی رא برאیم آورده אهللا آیت دیدم شخصی אز طرف ،در رא که باز کردم. رא زدند
 .ل پاکت אستزده هزאر تومان دאخא دو، دیدموقتی پاکت رא باز کردم. אست

 بروجردی به אهللا آیتدر هر صورت .  پول بسیاری بود، هزאر توماندوאزدهآن وقتها 
 بروجردی אهللا آیت کاشانی برخورد خوبی با אهللا آیتگرچه א ؛کاشانی عنایت دאشت אهللا آیت

 .ندאشت
طور که همان. کنمدر بارۀ فدאییان אسالم هم به صورت کلی مطلبی رא عرض می

فدאییان אسالم  . بروجردی نظر مخالف دאشتאهللا آیت کاشانی نسبت به אهللا آیت بیت :گفتم
 کاشانی قرאر אهللا آیتت تأثیر بی تحتبودند،  مقدّسאینکه אفرאد مؤمن و دאرאی هدفی  با

 אهللا آیت אینان در برאبر ،اشانی کאهللا آیت تشکیالت ۀ تحریکات אز ناحیدلیلبه . گرفته بودند
 به طوری که قضاوت عمومی אین بود که אینان ؛کردندلی بد عمل میبروجردی و حوزه خی

 بود که אینان אین بروجردی אهللا آیتدر ذهن اً طبع.  بروجردی هستندאهللا آیتمخالف حوزه و 
در هر صورت به . دیگر شده بودجزئی  باعث مسائل ،אین אمر .با حوزه و مرجعیت مخالفند

 خود ،فدאییان אسالم بودند که با درست عمل نکردن אین ،نظر من که شاهد جریانات بودم
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אلعملهایی رא طبیعی אست که چنین عملی عکس.  بروجردی وאنمود کردندאهللا آیترא مخالف 
 .هم به دنبال خوאهد دאشت

 ؟ه بود بروجردی در بارۀ والیت فقیه چאهللا آیتنظر حضرت : حوزه

אیشان   ولی نظر؛ مطرح نکردند فقیه رא مستقالًیت بروجردی در قم بحث والאهللا آیت
شاهدم אین אست که אیشان هنگام تأسیس  .دאمام بر والیت مطلقه برאی فقیه بو همانند
هایی بود و درאین  آستانه و در کنار آن بقعهۀطی رא که وضوخاناאعظم ناچار شدند حی مسجد
אیشان  .אعظم قرאر دهند  صحن مسجدء خرאب کنند و جز،ها قبرهایی وجود دאشتبقعه

אعظم  و جزء مسجد خرאب کردند ـ אصل قبرها ز بین بردن بدون אـوضوخانه و بقعه رא 
ها مربوط حیاط مربوط به آستانه אست و بقعه: کندکسی به אیشان אعترאض می .دقرאر دאدن
: فرمایند می وزنند אیشان لبخندی می؟ شما به چه مجوّزی آنها رא تصرف کردید؛به دیگرאن

معنای سخن  ».تאین آقا هنوز والیت فقیه درست برאیش جا نیفتاده אس شودمعلوم می«

 کاری رא که مصلحت ببیند به حکم אین .فقیه والیت مطلقه دאرد: אیشان אین אست که
 .ددهאنجام می والیت

  ولی در؛درאبتدא خیلی خوب بوده אستظاهرאً  بروجردی که אهللا آیت ادر بارۀ رאبطۀ אمام بلطفاً : حوزه
 .د אگر ممکن אست توضیح بدهی،آخر به سردی گرאییده

هم به  بروجردی و حضرت אمام به جز مدت אندکی آنאهللا آیتبه نظر من رאبطه بین 
 همیشه در حد بسیار خوبی بوده ،تفاهمی که پیش آمده بود و بعد هم رفع شد  سوءسبب
 : کنمبرאی אین אمر دلیل دאرم که אینک عرض می. אست

 بروجردی به قم بیش אز همۀ אهللا آیت אمام در دعوت אز ،که אشاره کردیمطور همان
 אهللا آیت مرحوم وفاتאز   بعدبویژه بروجردی אهللا آیتبرאی مرجعیت . بزرگان نقش دאشت

ه אبوאلحسن אصفهانی تالش بسیار کرد و در نامه به علمای شهرستانها אیشان رא ب آقاسید
 אهللا آیتزء کسانی بود که به طور فعال در درس אمام ج. کردعنوאن مرجع معرفی می
 אهللا آیت بروجردی بسیار نزدیک بود و אهللا آیتن با اشرאبطه. کردندبروجردی شرکت می

 .گذאشتאلعاده אحترאم میبروجردی هم به אیشان فوق
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خط یک منشی معمّم و خوش:  بروجردی دستور دאده بودندאهللا آیت ،به عنوאن نمونه
فرموده  .د فردی رא خدمتشان معرفی کرده بودن،پس אز گشتن بسیار. دא کنندبرאیشان پی

 ،رسد بروجردی میאهللا آیتوقتی אین شخص خدمت  .بیاید تا من אز نزدیک אو رא ببینم: بودند
بعد که آن . نشیندאین جلسه باالدست אمام می אین آقا در .אندجا حضور دאشتهאمام هم آن

. خوאهممن אین منشی رא نمی: دروجردی فرموده بودن بאهللا تآی حضرت ،شخص رفته بود
 به درد ،کسی که باالدست حاج آقا روح אهللا بنشیند:  فرموده بودند؛علت آن رא پرسیده بودند

 .دאین بیانگر شدت אحترאم אیشان به حضرت אمام بو .خوردمن نمی
 .אیشان نزدیک بود بروجردی رفت و آمد دאشت و خیلی هم به אهللا آیتشخصی در بیت 

د  بروجردی نه تنها مفیאهللا آیتאو برאی مرجعیت  حضرت אمام نظرشان אین بود که وجود
אین شخص به لحاظ نزدیکی با  .دیدند که אین فرد نباشدאست و صالح می نیست که مضر

אمام سعایت   بروجردی אزאهللا آیت אفرאدی رא تحریک کرده بود تا خدمت ، بروجردیאهللا آیت
من  . بروجردی موאفق نیستאهللا آیتد و چنین بنمایانند که אمام با مرجعیت و موقعیت کنن

- ولی ذکر آن رא صالح نمی؛دאنم تحریک آنان رא میۀشناسم و هم نحوهم آن אفرאد رא می
אمام هم  . بروجردی کم شدאهللا آیتאز جانب  אحترאمها ثیر نبود وأت אین سعایتها بیطبعاً. دאنم

 .کم درس אیشان هم نیامدند خود رא به منزل אیشان خیلی کم کردند و کمرفت و آمد
بروجردی و  אهللا آیتאش به شخص حضرت אمام عقیده. برخورد تنها در ظاهر بود אین

  بروجردی رא شرعاًאهللا آیتאمام حفظ موقعیت  .موقعیت אیشان هیچ تغییری نکرده بود
 . که مرحوم آقای אشرאقی برאیم نقل کردאی אست قضیه،אین شاهد بر. دאنستیم مالز
که אز دوستان قدیمی من بود و مدتی هم با مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی سه  ناאیش

تابستان بود و حضرت אمام . אمام وصلت کرده بودم تازه با:  گفتند،کردیمنفری مباحثه می
 אهللا آیتان با  به حسب ظاهر روאبطش کههمان وقتی. برאی ییالق به همدאن رفته بودند

حاال که : با خودم فکر کردم.  من برאی دیدن אیشان به همدאن رفتم،بروجردی خوب نبود
 بروجردی אهللا آیت بد نیست אنتقادی אز ، بروجردی رنجش خاطر دאردאهللا آیتאمام قدری אز 

 سرش رא پایین ؛אش رא درهم کشید אمام قیافه،تا شروع کردم به صحبت کردن. بکنم
دهم به  من به کسی אجازه نمی،آقای אشرאقی: و بعد سرش رא بلند کرد و گفتאندאخت 
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 .د هرکس و در هر مقامی که باش؛زعیم مسلمین אهانت کند
 دאمادش باوقتی . کند فرق می،معلوم شد مبنای אمام در حب و بغضها با آنچه ما دאریم

 .ش با دیگرאن معلوم אست برخورد،گونه برخورد کند אین،تریندאماد و بزرگهم تازهآن
  بروجردی نسبت به אمام پیش آمده بود نیز طوالنیאهللا آیتאز آن طرف کدورتی که برאی 

طور که برخی گفته مدتی بعد אیشان فهمیده بودند که برאی אمام سعایت شده و آن. نبود
 وفات حدود سه سال قبل אز، به عنوאن مثال.  لذא برخورد אیشان هم فرق کرد. نیست،بودند
 یک روز آقای אشرאقی به .رفته بودنددر تابستان به کرج  حضرت אمام ، بروجردیאهللا آیت

אیشان  بعد .بله: گفتم؟ میل دאری با هم برویم کرج خدمت حاج آقا! فالنی: من گفتند
אین : گفتم. رویم ما پیش حاج آقا می: بروجردی هم بگوییمאهللا آیتאست به  چطور: گفت

 .هم خوب אست
خوאهیم خدمت می:  بروجردی رفتیم و عرض کردیمאهللا آیت אتفاق אیشان خدمت به

 تماً ح:فرمودند. אیشان خیلی خوشحال شدند. אحوאلشان رא بپرسیم אهللا برویم وحاج آقا روح
  کهאز طرف من بگویید پرسی کنید وאحوאل אز قول من هم خدمت אیشان سالم برسانید و

 مبلغ قابل توجهی به آقای אشرאقی ضمناً .مشان אنجام دهی برאی،אگر کاری دאشته باشند
دهد آن میאین قضیه به خوبی نشان  .دאین مبلغ رא هم به אیشان بدهی: دאدند و فرمودند

 אهللا آیت سالم ؛به هرحال ما خدمت אمام رسیدیم. کدورت سابق برطرف شده אست
ناهار . ان هم خوشحال شدندאیش .بروجردی رא به אیشان رساندیم و پول رא تقدیم کردیم
 شخصی ،ظهر که خوאستم برگردم אز ظهر هم به אصرאر حضرت אمام خدمتشان ماندم و بعد
אما  .אش بروممرא دعوت کرد به خانه. آمد به دیدن אمام که با من هم آشنایی دאشت

آن شب تا . آیم آنجا پهلوی شما من هم شب می؛شما بپذیر: אمام فرمود .پذیرفتمنمی
 .ح خدمت حضرت אمام بودیمصب

 .د بفرمایی،אی برאی ما و دیگر طالب عزیز دאرید در پایان אگر توصیه،אستاد: حوزه

 אین ،אندرکار مسائل حوزه شدهאی که هموאره موجب نگرאنی من و دوستان دستنکته
  سیرروزه ب  در حوزه روز، یک طلبه و روحانیۀانه مسائل אخالقی شایستتأسّفאست که م

אنقالب   آن غرور پیروزی درأشاید منش. شودبه مسائل אخالقی توجه نمی. لی دאردنزو
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 אین نعمت بزرگ אلهی ۀبه جای אینکه به شکرאن. گیر شده אستאسالمی باشد که دאمن
 آنچه در شأن یک روحانی بویژهروز بیشتر با مسائل אسالم ه ب سعی کنیم خودمان رא روز

 .دشواصله بیشتر میانه فتأسّف م،אست منطبق سازیم
کنم که אز مطالعه در زندگی شخصیتهایی مانند مرحوم به طالب عزیز توصیه می

אطالع بر حاالت و خصوصیات   نه صرفاً؛ هدف تربیتی رא دنبال کنند، بروجردیאهللا آیت
 مطالعه و ، درس خوאندنش رא؛אسوه خود قرאر دهند  آن مرد بزرگ رא. بروجردیאهللا آیت

 אهتمام به ،زهدش رא) ندאکه حتی یک ساعت عمر خود رא به بطالت نگذر( تحقیقش رא
 .אین گفتگو بیان کردم אی אز آن رא در شمّهکه... وفضایل אخالقی 

אی אز אی ترتیب دאدید تا گوشهنامهید و برאی אیشان ویژهدאفتا אز شما هم که به אین فکر
ین کارتان عالوه بر آگاهی دאدن א فضایل و شخصیت אین مرد بزرگ رא نشان بدهید و با

دهی به خدمات אیشان אرزش  אین عالم بزرگ قصدۀبه طالب و جلوگیری אز تحریف چهر
אین عمل شما خدمتی אست هم به حوزه و هم  .گزאرم به سهم خودم بسیار سپاس،رא دאرید

 .  אلعظمی بروجردیאهللا آیتبه مرجعیت و هم به شخصیت مرحوم 
  بروجردیאهللا آیتتوجه دאشته باشند که  بروجردی אهللا آیتشخصیت   موردطالب باید در

 قم ۀ بروجردی به حوزאهللا آیت زیرא ؛אنقالب אسالمی بود سازو تالشهای آن بزرگوאر زمینه
אین شخصیت حوزه بود که به ثمر  مبارزאت حضرت אمام در پرتو.  شخصیت دאدورشد 
  مسلماً، بروجردی بدאن بخشیده بودאهللا تآیאین هویت و عظمت حوزه که  אگر نبود .نشست

 .گرفتאنقالب و حرکتی سازنده پای نمی

 ١مبانی אمام خمینی در علم אصول

 ؟چند سال و چند دوره به تدریس خارج אصول אشتغال دאشتندـ قدّس سرّه ـ  حضرت אمام خمینی :سؤאل

کامل بحث  به طوری که به خاطر دאرم یک دورۀ . بسم אهللا אلرحمن אلرحیم:جوאب
 طیّ هفت سال تدریس אאصول אز مباحث אلفاظ تا آخر مباحث عقلیه و אجتهاد و تقلید ر

در همین دوره بود که شاگردאن . فرمودند که شاید بهترین دورۀ درس אصول אیشان بود
                                               

 .١٥/٩/١٣٨٦، جمهوری אسالمیبرگرفته אز سایت روزنامۀ . ١
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 با وجود تعدאد کم طالب در حوزه در مقایسه با .کردندز و محققی شرکت میبسیار مبرّ
شد و گروهی אز طالب در خارج אز مسجد אز جمعیت می مملوّ אیشانאمروز، محل درس 

من هم . אکثر فضال و مدرسین אز אین درس بهره بردند. نشستندسلماسی در کوچه می
 و قسمت عمدۀ پیدא کردمرא  אز אبتدא تا אنتها ، همۀ אین دورهحضور در توفیق بحمدאهللا

همین دوره بود که برאدر عزیزمان جناب در . مباحث אیشان رא به صورت تقریرאت نوشتم
 حضرت אمام و אنجام ۀآقای سبحانی تقریرאت אصول אمام رא نوشتند و پس אز مالحظ

 منتشر شد و هم אکنون در אختیار طالب و فضال صولאألتهذیب אصالحاتی به عنوאن کتاب 
ترین دورۀ  مهمغیر אز אین دورۀ کامل که. گیردقرאر دאرد و مورد تحقیق و بررسی قرאر می

 אطالع ندאرم که قبل אز אین دوره هم، دورۀ دیگری بحث אصولی אیشان بود من تحقیقاً
אی  אصول رא برאی אفرאد برجستهۀرسد که فقط مباحث عقلی ولی به نظرم می؛אند یا نهدאشته

پس אز אین دورۀ کامل، אیشان به . چون شهید مطهری و دیگرאن تدریس فرموده بودند
 . مشاغل دیگر، به یک بحث فقه אکتفا کردندسببصول אدאمه ندאدند و به بحث א

 ؟ بحثها و تحقیقات אصولی אیشان دאرאی چه ویژگیهایی אست:سؤאل

 با مباحث אیبرخورد אساسی و ریشهترین ویژگی درس אصول אمام  مهمم به نظر:جوאب
یشه و אساس مبنای  که אمروز مطرح אست، آیا אز رمسئلهאین  که کردندبحث می. دبو

 مسئله در خیلی אز موאرد در אساس و مبنای ؟صحیحی دאرد یا אز אساس قابل مناقشه אست
 .کردند برجسته مخالفت مییبا دیگرאن و علما

 ؟یک אز אصولیین متأخر توجه بیشتری دאشتند به کدאم، حضرت אمام در مباحث אصولی:سؤאل

 قدّس سرّهـ به مرحوم محقق نایینی  توجه אیشان در مباحث אصولی بیشتر :جوאب
وم های علمیه مخصوصاً نجف و قم به نظریات مرح در آن زمان هم حوزه.بودـ אلشریف 

 چون אصول مرحوم نایینی אز אهمیت برخوردאر بود و ؛محقق نایینی توجه خاصی دאشتند
یت دאشتند  لذא אمام بزرگوאر هم به نظریات אیشان عنا.אیشان به عنوאن شاخص مطرح بودند

ند و אنتقادאت هم به دאد میی אیشان رא مورد مناقشه و אنتقاد قرאر اههاگ دیدهو بیش אز هم
 .אی بودطور אساسی و ریشه
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אی אز نظریات אبتکاری و  برאی אینکه ویژگی مباحث و تحقیقات אصولی אمام روشن شود، نمونه:سؤאل
 .مبانی جدید אیشان رא در علم אصول אشاره فرمایید

ثمرאت زیاد در مسائل אصولی و فقهی دאرد و ما در که  یکی אز אبتکارאت אیشان :وאبج
کنیم و مبنای بسیار پرאرزشی هم بحث حج خود در موאردی مسائلمان رא אز אین رאه حل می

 و אمثالهم »אلناس یا أیها«که معتقد بودند خطابات عمومی شارع مثل  ست אهست، آن

أقیموא «طور نیست که خطاب אین. شودین نمیمکلّفد منحل به خطابات شخصیه و عد

ین و مکلّف منحل و تجزیه وتحلیل شود به تعدאد ، که خطاب وאحد و عامی אست»ةאلصلو

ط خاص אو رא یی شرאمکلّفمیلیاردها خطاب پیدא کند تا نتیجه گرفته شود که ما در برאبر هر 
 آیا אین :یمیشخص کنیم و بگوآید، مکه در مورد خطاب אز אین خطاب کل و عام برمی

 ،مکلّفبه در مورد אین  آیا אین مأمورٌ؟ قدرت אنجام אین فعل رא دאرد یا نهبه خصوص مکلّف
 آیا قدرت אین فعل رא دאرد یا نه، چه حکمی دאرد شک ی کهمکلّف ؟مزאحم אقوאیی دאرد یا نه

ی مطرح مکلّفط خاص هر ی شرא، پس אگر ما خطابات عامه رא منحل کنیم؟کندپیدא می
 אگر شک در قدرت یا .ی قدرت ندאشت خطاب به אو متوجه نخوאهد بودمکلّف אگر .خوאهد شد

 . آید مهم و مشکل ترتّب پیش میمسئلۀشک در توجه خطاب دאشت، 
 مثل تعبیرאت خودمان אگر ؛ین مالحظه شودمکلّفאما אمام معتقد بودند که باید وضع نوع 

: هאند، مورد خطاب قرאر گیرند ک نماز جمع شدهۀبرאی אقامدر مسجدی که گروهی אز مردم 
 אین خطاب و تعبیر چه نوع ، یک فقیری در مجلس هست، همه به אو کمک کنید،אی مردم

 אگر کسی در میان مردم قدرت کمک کردن ندאشت، אز خطاب عموم خارج ؟تعبیری אست
 باشند ادرکه אکثریت مردم قین یا نه، هم؟אست و گوینده אز אبتدא אو رא مدنظر ندאشته אست

گوید من مشمول  نمی،برאی حجیت خطاب عموم کافی אست و شخصی که قدرت ندאرد
 مسئلۀکه אگر   در حالی.من به دلیل عدم توאنایی معذورم: گویدאین خطاب نیستم بلکه می
 گویا אصالً در مسجد غیرقادر  شخصست که א معنایش آن،אنحالل خطاب مطرح شود

 אصالً عرفی نیست و مسئلهکه אین  در حالی. نظر نبوده אست مدّ  در خطاب אوست ونبوده א
 مسئلۀ אزجمله ؛کندאین مبنا بسیاری אز مشکالت رא حل می. عقال با آن موאفق نیستند

 قدرت אنجام ،مسجدنجاست אز  مأمور بودنش به אزאله کردن ۀکسی که به وאسط. ترتّب رא
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 مباحث ، אگر خطاب عام رא متوجه אو نمودیم، رא ندאرد»وةאلصلא أقیمو«نماز و אطاعت دאدن 

: گوییم می، אنحالل رא مطرح نکردیممسئلۀ ولی אگر ؛سخت و دشوאر ترتّب پیش خوאهد آمد
אال אو   معذور אست و»ةאلصلو أقیموא«به אو مزאحم אقوאیی دאرد، در مخالفت کسی که مأمورٌ

 . ترتّب אستۀمسئلאت אین مبنا حل پس یکی אز ثمر. هم مشمول خطاب عام هست
 ؟به رא دאرد یا نهی شک کند که قدرت אنجام مأمورٌمکلّفست که אگر  א دیگر אینۀثمر

 : خود رא کنار بکشد و بگوید،مشهور قائل אست که حق ندאرد به אستناد شک در قدرت
تکلیف مشروط به قدرت אست و من هم شک در قدرت دאرم و شک در شرط، شک در 

אما وقتی . کنم אلبرאئه جاری میة پس من در אصل تکلیف شک دאرم و אصال؛ אستمشروط
کند که عذری در אنجام تکلیف دאرد یا  چنین شخصی در وאقع شک می،خطاب عمومی شد

توאند تکلیف عام رא אز  آیا با شک در قدرت می.صورت وجود عذر باید ثابت شود  در אین؟نه
توאند تکلیفی رא که متوجه  عجز و شک در وجود مانع می آیا با شک در؟دوش خود بردאرد
من در אین مشکل که چطور هنگام شک در   لذא به نظر؟ אلبرאئه کنار بزندةبه אوست با אصال

אال بنابر مبانی  قدرت باید אحتیاط نمود، هیچ رאه حلی غیر אز مبنای אمام وجود ندאرد و
 . אالحتیاطة نه אصال؛ه جاری کرد אلبرאئةدیگرאن هنگام شک در قدرت باید אصال

طور که مسلمانان در مسائل ما قائلیم همان.  دیگر אین مبنا در بارۀ کفار אستۀثمر
ند و אکثر محققین قائلند که در تکالیف عرفیه فرقی بین کفار مکلّف کفار هم ،ندمکلّففرعیه 

 :و אگر بگوید نمازش باطل אست :گوییم می،אگر کافری نماز بخوאند. و مسلمین نیست
 . الزم نیست نمازهای گذشته رא بخوאنی:گوییممسلمان شدم به مجرد مسلمان شدن می

 אما نه به عنوאن ؛ به فروع هستندمکلّف کفار :گوییم چطور می». ما قبلهبّجسالم یאإل«

کافر و نه به عنوאن אینکه هر کافری عنوאن خطاب دאرد، بلکه אز باب אینکه خطاب عام 
 » آمنوאأیها אلذین یا« אست حتی در تعبیرאتی مانند »אلناس أیها«هم تحت خطاب אست و אو 
  نقش» آمنوאאلذین«در عنوאن مخاطب אست؛ ولی  تعبیر شده »آمنوא«گرچه א :گویندمحققین می

 در برخی אز مسائل فرعی خطاب به ناس . אست»אلناس یا أیها«ندאرد و در حقیقت جایگزین 

 پس . که به نحو عموم אست» אلبیت من אستطاع إلیه سبیالًلناس حجّوهللا علی א« :شده אست
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 .אنحاللی در کار نیست ین نقش ندאرد ومکلّفدر خطاب عام شرאیط خاص بعضی אز 
 شودقدری بر آن بار میאی אز نظریات אبتکاری حضرت אمام بود که آثار گرאنאین نمونه

 . و אصل مبنا هم یک مبنای عقالیی و عرفی אست

 در  آیا؟شما אطالعات فلسفی حضرت אمام در بحثهای אصولی אیشان تأثیر دאشته אست  به نظر:سؤאل
توאن  אز قوאنین فلسفی که ناظر به حقایقند می،باشندحل مباحث אصولی که معموالً אعتباری و عقالیی می

 ؟אستفاده کرد

در مسائل بحّر ت عالوه بر . حضرت אمام אز جامعیتی خاص برخوردאر بودند:جوאب
 مقدאری אز عمر مبارکشان رא در .دبودنتبحّر  در مسائل فلسفی و عرفانی هم م،אصولی

 بین مسائل אصول و مباحث فلسفی در موאرد .مباحث فلسفی و عرفانی صرف کرده بودند
زیادی אرتباط وجود دאرد و אین אرتباط رא حتی با مرאجعه به کتابهای درسی دورۀ سطح در 

 مرحوم محقق صول אألةکفای در کتاب אرزشمند .توאن مالحظه کردل هم میزمینۀ אصو
 אگر אنسان به طور کلی אز .بینیم אین אرتباط رא می ـرضوאن אهللا تعالی علیهـ خرאسانی 

توאند طور که باید و شاید نمی آن رאمسائل אصولی مرتبط با آن ،مسائل فلسفی אجنبی باشد
تر و  لذא آن بخش אز אصول رא אیشان خیلی روشن.باشدبفهمد و دقت و تحقیق دאشته 

 مخصوصاً بیان אمام که بسیار بیان روشن و جالبی .کردندتر برאی شاگردאن مطرح میجالب
 .گذאشتندباقی نمیرא  هیچ אبهامی ،مسئلههمۀ אبعاد و جوאنب با بررسی  به طوری که ؛بود

شد که مثل آفتاب ائل طوری تبیین می مس.هنوز لذت خاطرאت درس אمام برאیم وجود دאرد
 .گشتدر مقابل دیدگان אنسان ظاهر می

 ۀرغم طرح همان مباحث فلسفی، ولی به علت عدم אحاطبه رحوم آخوند انه متأسّفم
 ولی אمام به ؛یافته و نتوאنسته حق مطلب رא אدא کندن عمق مطالب رא در،کامل به فلسفه

 یتאند و אین یکی אز عوאمل جذאبمسائل برآمده طرح ۀعلت אحاطه به فلسفه خوب אز عهد
 .کرددرس אمام بود که אنسان رא مسحور می

گونه که  آیا אصول آن؟ אین علم باید אرزش دאده شودرאیحضرت אمام، تا چه حد ب  به نظر:سؤאل
 ؟دאرند، بیش אز حد نیاز متورم شده אستبرخی אظهار می

 אز אین .ل אیشان هفت سال طول کشیدترین دورۀ אصومهمکه  אشاره کردم :جوאب
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شود که אمام نه مثل بعضیها که ده، دوאزده سال و یا بیشتر به אصول بحث روشن می
 بلکه ؛ پردאخت و نه مثل برخی دیگر که אعتقادی ندאرند، אصول رא کنار گذאشتپردאزند،می

رۀ کامل אصول  طلبه باید یک دوباألخره .حساب متوسطی رא برאی אصول باز کرده بودند
 .ده صرف نمایدیفا ولی الزم نیست که وقت و عمر خود رא به مباحث غیرمفید و کم؛بخوאند

 .باید אز אفرאط و تفریط در علم אصول پرهیز کرد

در  آیا ؟ به نظر شما אطالعات فلسفی حضرت אمام در بحثهای אصولی אیشان تأثیر دאشته אست:سؤאل
 توאنند مییق אز قوאنین فلسفی که ناظر به حقا،باشنداری و عقالیی میحل مباحث אصولی که معموالً אعتب

 ؟אستفاده کرد

 אیشان אین بود که در موאردی که در אصول، مسائل فلسفی هم وصیّت خص:جوאب
 یکی אز .کردندمطرح אست با تخصّصی که در فلسفه دאشتند، مباحث رא خیلی روشن می

 کفایه مورد بحث قرאر گرفته و مرحوم آخوند در که در موאضع مختلف علم אصول موאردی
 ة الموجودي لیست إال هي هي من حیث هةאلطبیع« :ست که א آن،هم مطرح کرده

 »ة والغیرمطلوبة، المطلوبةوالمعدوم

تعلّق توאند ع نمییאند که אحکام به نفس طبامرحوم آخوند אین مطلب رא دلیل گرفته
اهیت نه عنوאن مطلوبیت دאرد و نه عنوאن عدم  چون طبیعت و ماهیت در علم م؛بگیرد

 ۀ پس مرحل.طلب وאقع شودتعلّق توאند ممطلوبیت، و چیزی که عنوאن مطلوبیت ندאرد، نمی
 :فرمودندطور که حضرت אمام توضیح می אما همان.حکم خارج אستتعلّق  ۀطبیعت אز مرحل

ست که אین قاعده در  אאند و آن אین مرتکب אشتباهی شده،مرحوم آخوند در אین مطلب
 ذאتی، حتی  אوّلیشود به حمل وقتی که ماهیت אنسان مالحظه می. אست אوّلیمورد حمل

 و  אست حیوאنیت و ناطقیتهمان چون ماهیت אنسان ؛وجود هم در مورد אو مطرح نیست
 ةאلماهی« : אما پس אز אینکه گفتیم.وجود نه دאخل در جنس אوست و نه دאخل در فصل אو

אی  آیا بین ماهیت و وجود وאسطه؟شود אین وجود مگر عارض بر ماهیت نمی»ةموجود

 אین وجود بدون وאسطه بر ماهیت ؟شود بر ماهیت حمل میهست با אین وجود مستقیماً
 ذאتی خارج  אوّلیذلک אز ماهیت אست و به אصطالح علمی وجود به حمل شود معحمل می

 .عنوאن موجودیت دאردאز ماهیت אست، به حمل شایع صناعی خودش 
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 یعنی به حمل شایع ؛طلب به طبیعت قضیه همین אستتعلّق  هم در مرحلۀאینجا در 
 کسی نگفته که .طور אست هم همینت در مورد ماهیت صال.صناعی طبیعت مطلوب אست

 مطلوب نفس ؛ אما در عین حال مطلوب، نفس ماهیت אست؛ אستصالت ماهیت ءطلب جز
 بنابرאین در وאقع אیشان . אستت مطلوب نفس صال؛ست نفس ماهیت א؛ אستصالت

 ولی در مسائلی که فلسفه هم دخالت دאشت، به ؛אرتباطی بین אصول و فلسفه قائل نبودند
 .کردندفرمودند و روشن میلحاظ تخصّصشان در فلسفه مباحث رא خوب تبیین می

 مطرح کفایه خود بر ۀشی هم در حاورد بحث که مرحوم عالمۀ طباطبایی یکی אز مسائل م:سؤאل
 אصول אز علوم אعتباری و فلسفه אز علوم حقیقی .אند، خلط بین مسائل حقیقی و אعتباری אستفرموده
 ؟توאن در مباحث אعتباری אز قوאعد فلسفی مدد گرفت و به نتیجه رسید چطور می.אست

مال به  אما آنچه به אج؛אم من مطلب مرحوم آقای طباطبایی رא مالحظه نکرده:جوאب
کند و مسائل אصولی و ق بحث مییست که مسائل فلسفی در مورد حقا א آن،آیدذهن می

 אند و طبعاً چون نفس אحکام تکلیفیه و وضعیه مسائل אعتباریه؛אندفقهی مسائل אعتباریه
 ولی منافاتی ندאرد که برخی אز אین مباحث با هم مرتبط ؛ אعتباری אست آنها نیزمباحث
 بنابر »يه الإ لیست ي هي من حیث هةאلطبیع«אن مثال بحثی که אشاره شد  به عنو.باشند

 مسائل فلسفی אز .قول به אصالة אلوجود، موضوعش אمری אعتباری אست و אصالت ندאرد
 فلسفه فقط אز وجود .کند و אعتباریت ماهیت هم خود אمری وאقعی אستق بحث مییحقا

 ماهیت אمری אعتباری אست و وجود :ر گفتیم אگ.کندکند بلکه אز حقیقت بحث میبحث نمی
 پس نباید بین אصول و فلسفه . بحثی حقیقی אست نه אعتباری، ماهیت خارج אستۀریאز دא

 بردאشت خود من אز . אین مسائلش حقیقی אست و آن אعتباری:تقابل قائل شویم و بگوییم
 .אمده אلبته بیان مرحوم عالمۀ بزرگوאر طباطبایی رא ندی.ست א אینمسئله

 ۀ نظریات אخیر حضرت אمام در بارۀ אجتهاد، نقش زمان و مکان ومانند آن، تا چه حد در شیو:سؤאل
 ؟گونه مباحث، به گشودن فصل جدیدی در علم אصول نیاز ندאرد آیا تحقیق بیشتر در אین؟אستنباط دخالت دאرد

ن مقدمه چنین  אمام بدو:אی نیست که بگوییم به نظر من אین مطلب، مطلب تازه:جوאب
 چون ما در فقه ؛ אین مطلب אز نظر فقهی برאی ما روشن אست. کردندمطرحאی رא مسئله

 قبل אز عروض .دهیم موضوع رא تغییر می אوّلی حکم،گاهی با אستناد به عناوین ثانویه
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 خود رא دאشته و با عوض شدن عنوאن،  אوّلی خود حکم אوّلیعنوאن ثانوی، موضوع با عنوאن
ست که  א حرمت تنباکومسئلۀ بهترین شاهد در تاریخ خودمان .شود عوض میحکم هم

 אما وقتی ؛ تنباکو حرمت نیست אوّلی حکم.دکر صادر رאمیرزאی شیرאزی بزرگ فتوאیش 
 . אجانب شد، حکمش تغییر کردۀعنوאن خاصی پیدא کرد و رאهی برאی سلط

مهم در אجتهادند، در مورد به نظر من بیان אمام بزرگوאر که دو عنصر زمان و مکان 
 אگر אز مرحوم میرزאی .کنند می عناوین موضوعات رא عوض אین دو،زمانها و مکانهاست که 

: فرمودند می؟ آیا אستعمال تنباکو در هندوستان هم حرאم אست یا نه:شد کهشیرאزی سؤאل می
 مسئلۀ ،پس אین . آن حکم رא دאشتی چون شرאیط خاص کشور אسالمی אیرאن אقتضا؛نه

 .صورت مطرح کردند دאری بوده که אمام بزرگوאر بدینسابقه

 ١אالسالم سید אحمد خمینیحجت

عالی، لطفاً بفرمایید مرحوم حاج אحمدآقا در چه درسی אز محضرتان باتشکر אز حضرت :سؤאل
 ؟جستندبهره می

بت بزرگ، که عمیق و شدید خود رא אز אین مصی تأثّر אوالً؛ باید. بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
جدאً אین مصیبت بسیار مهم و مشکل . یادگار אمام بزرگوאرمان رא אز دست دאدیم، אبرאز کنم

بود و تحمل آن بسیار سخت؛ چون با نبود אمام بزرگوאر، بوی אمام و رאیحۀ אمام تنها אز אین 
 در هر. های مختلف شباهت به אمام دאشت شد؛ مخصوصاً که אز جنبهشخصیت אستشمام می

 .صورت אمیدوאرم خدאوند به تمامی شیعیان؛ مخصوصاً خانوאده אیشان אجر کامل عنایت بفرماید
 ، سطوح عالیאتمامبعد אز אیشان  ،به یاد دאرمکه  حدّی در مورد بعد علمی אیشان، تا

در نجف خدمت هم و دو سال  پنج سال در درسهای خارج  حدود.وאرد بحثهای خارج شدند
شان در بحث فقهی شرکت کردند و در کنار אین هم، אز بحثهای معظّم אمام بزرگوאر و وאلد
 توאن بزرگوאرشان ـ که جدאً دאرאی موقعیت علمی بسیار باالیی بود و می אصولی مرحوم אخوی

 .گفت که אخوی بزرگ אیشان אز همه جهت جامع بود ـ خیلی אستفاده کرد
 هم گاهی  در بحث. کردند یک سال و نیم در درس خارج شرکتبه تعبیر خود אیشان 

                                               
 .٦/٢/١٣٧٤، אطالعاتروزنامۀ . ١
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 کردندאیشان نه تنها درس رא کامالً درک می. کردندآمد و مطرح میאشکاالتی به نظر אیشان می
یک سال و نیم در ظاهرאً . بلکه در موאرد مطرح شده در درس دאرאی نظر هم بودند

کردند و قبل אز وאرد شدن به درس خارج، در همان درسهای خارج دیگرאن شرکت می
 . ـ که אز سطوح عالیه אست ـ در آن بحث هم در درس من شرکت کردندمکاسبدرس 

 شرکت کردند و با توجه به نبوغ و אصولفقه و خارج مجموعاً پنج سال در درسهای 
لذא با . אستعدאد אیشان، پنج سال به منزلۀ ده سال شرکت دیگرאن در درسهای خارج אست

زی אنقالب و مسائل روز و بعد אز پیروزی אنقالب و بعد אینکه אیشان در مبارزه و آستانۀ پیرو
 .هم مسائل جنگ، گرفتاریهای فرאوאن دאشتند، אرتباطشان با درس قطع نشده بود

مسئولیت אیشان کمتر شده بود، אرتباط  حدّی بعد אز رحلت حضرت אمام هم، که تا
 تلفن کردند و یک همین سال گذشته، אز تهرאن به من. אیشان با مسائل علمی برقرאر بود

به چه : قبل אز توضیح، پرسیدم.  رא אز من سؤאل کردندکفایهعبارتی אز عبارאت مشکلۀ 
אی هرروز  دאرم و عدهکفایهیک تدریس : مناسبت، شما به فکر אین عبارאت אفتادید؟ گفتند

 قدری درست به ذهن ،به אین عبارت که رسیدم. گویم میکفایهآیند אینجا، برאیشان می
 .در حالی که درست بود و برאی אطمینان خاطر به من تلفن زدند. دم نیامدخو

  در مسائل علمی، אیشان فوق متوسط بودند و مخصوصاً با آن אستعدאد قوی روی هم رفته
 جدאً یکی אز علمای مبرّز شناخته ،نددאد میکه در אیشان وجود دאشت אگر چند سالی אدאمه 

 . אجل، دیگر مهلت به אیشان ندאد که אدאمه بدهندشدند؛ لیکن شرאیط و مخصوصاًمی
 محمدی گیالنی که همسایه אهللا آیتدر کنار فقه و אصول، درس فلسفه هم در محضر 

گذرאندند و چون روح فلسفی در אمام و حاج آقا مصطفی و אیشان قوی بود، در  می،بودند
 .شان نرسیدندفلسفه هم به مدאرج باالیی رسیدند ولو אینکه به برאدر بزرگوאر

  چنانچه رאجع به خصوصیات אخالقی حاج אحمدآقا نظر خاصی دאرید، بفرمایید؟:سؤאل

 و ویژگی که در אیشان بود، نسبت به همه کس و همۀ وصیّتאلبته روی همین خص
دوستانش و حتی אفرאدی که در بیت אمام شغلهای عادی دאشتند، عوאطف مخصوصی 

دید من هم به אیشان، . اقتی بود؛ نه אستاد و شاگردیدאشت و אرتباطش با من، אرتباط رف
ما אفتخارمان אین بود که با אین . طور بوددید אیشان هم همین. دید یک אستاد و شاگرد نبود
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بیت אرتباط دאشتیم و در دورאن دبستان با حاج آقا مصطفی بودیم و پدر من با אمام خیلی 
 .روאبط و رفت و آمد دאشتند

 آقا  سال אز محضر אمام אستفادۀ علمی کردم و سالیان درאز هم با حاجخود من حدود ده 
 خاص به یعوאطفرتباط אفرאد یک خانوאده بود و אرتباط ما، مثل א. درس بودیممصطفی، هم
من کمی نارאحت شده بودم و . یادم אست در مورد جریانی، خدمت אمام رسیدم. من دאشتند

فالنی، من تو رא به  : אمام بزرگوאر فرمود. אم دهجهت نارאحت ش بعد هم معلوم شد که بی
تعبیرشان אین .  با تو هم دאرم،אی که با مصطفی دאرم دאنم و همان معاملهمنزلۀ مصطفی می

عوאطف אیشان نسبت به . طوری هم بودאم و همینبود که من تو رא אز کوچکی بزرگ کرده
که ناشی אز شدت عالقۀ אیشان به من، به عنوאن شاگرد و אستاد نبود، عوאطف خاصی بود 

 . و شدت אرאدت من به بیت אمام و شخص حضرت אمام بود،من
 אرאکی بود که אیشان در مجلس قم אهللا آیتآخرین مالقات من با אیشان، شب چهلم 

אلعاده بود و אین رא  אیشان אز نظر عوאطف وאقعاً فوق. شرکت کرد و کنار هم نشسته بودیم
گاه אز موقعیتی که حضرت אمام دאشتند و אیشان  هیچ. به אرث برده بودهم אز وאلد ماجدشان 

 .کردندهم به عنوאن فرزند אمام دאشت، حسابی برאی خودشان باز نمی
رعایت آدאب و אخالق حسنه و אبرאز محبت نسبت به دیگرאن، جدאً یکی אز فضایل بسیار 

آمد، به سرאغ پیرمردها  قم میحتی شنیدم در همین אوאخر که به. باאرزش حاج אحمدآقا بود
کردند و و پیرزنهایی که مثالً سی سال یا بیست سال پیش به منزل אیشان رفت و آمد می

در אین زمینه، אرث אز אمام . رفت تا אز وضع אیشان خبر شودنشین شده بودند، میخانه
 ـعید به ترکیه زمانی که אز آن سفر زندאن به قم برگشتند ـ قبل אز تبی. بزرگوאر برده بود

، کردאی که قبالً منزلشان خدمت می آن خادمهدر موردوقتی وאرد کوچۀ یخچال شده بودند، 
در مورد אو سؤאل  کجاست؟ حاال با אین همه گرفتاری و אین همه مسائل،  کهده بودندپرسی

یچ  אز ه،در مورد کسانی که گرفتار بودند. روی هم رفته بسیار با فضیلت بود. کرده بودند
 .کردتی فروگذאر نمیمحبّ

کسالتی پیدא کردم که در אیرאن قابل معالجه نبود و به آلمان . در مورد خودم عرض کنم
هر . گرچه آنجا هم معالجه نشدم؛ ولی حدود چهل روز در آلمان در بیمارستان بودم. رفتیم
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אمام אز من : مودفرمی. پرسیدکرد و אحوאل مرא میچند روز یک بار אیشان אز تهرאن تلفن می
خوب، . אند אحوאل شما رא بپرسم و وضع و حال شما رא به אیشان گزאرش بدهم خوאسته

بعد هم که אز آلمان آمدم، باز آن کسالت . کند אین مسائل تحقق پیدא نمی،تاعوאطفی نباشد
 .آمدمرتب אیشان به دیدنم می. مدتی در بیمارستان تهرאن بودم. אدאمه پیدא کرد
یادم هست شبی در بیمارستان روی . ان، مسائل אمنیتی خیلی جالب نبوددر آن زم
بعد دیدم . دیدم آقای آشتیانی אست. دیدم یک آقای אهل علمی אز در وאرد شد. تخت بودم

پشت سر אیشان شخصی هست که پالتویی پوشیده و کالهی به سرش و یک عصایی به 
چون مسائل . دم حاج אحمدآقا אستخدאیا אین کیست؟ درست دقت کردم؛ دی: گفتم. دستش

هم پشت سر آقای آشتیانی، که کسی آن. کرده، به אین صورت آمده بودאمنیتی אقتضا نمی
אین . پرسی کردند بعد آمدند آنجا نشستند و אحوאل. אحتمال ندهد אیشان حاج אحمدآقا אست
 .هم، אجمالی אز فضایل אخالقی אیشان بود

های אمام رאحل و نقش אیشان در تدאوم אنقالب بعد אز  شان به אندیشهدر مورد میزאن تقیّد אیلطفاً 
 אرتحال حضرت אمام و دفاع אز والیت فقیه بفرمایید؟

 خوאهمدאنم אین نکته رא که مینمی. تر جوאب بدهمאجازه بدهید אین سؤאل رא در سطح وسیع
 که وאرد مسائل عرض کنم کسی گفته אست یا نه؟ ولی אین نکته رא אفرאدی متوجه هستند

ترین خدمتی رא ت حضرت אمام، بزرگآقا پس אز وفا حاج אحمد. ندی باشندمرجعیت و آخو
به مجردی که . که אنجام دאد، حفظ حیثیت و آبروی مقام و موقعیت حضرت אمام بود

کس نه حق دאرد برאی پردאخت وجوه  אیشان אعالم کرد که هیچوفات یافت،حضرت אمام 
ند و نه حق دאرد، به نمایندگان אمام مرאجعه کند و به عنوאن نمایندۀ אمام به دفتر مرאجعه ک
אین مطلب شاید در نظر بعضی אز مردم یک مطلب عادی به نظر برسد؛ . به آنها وجوه بدهد

 . با אهمیتی אستمسئلۀولی خیلی 
ت روز سوم یا چهارم وفا. به دوش دאشتممن آن زمان، مسئولیت شورאی مدیریت رא 

خوب شرאیط . خوאهم אعضای شورאی مدیریت رא ببینم پیغام دאدند که می حاج אحمدآقا،אمام
ما به عنوאن شورאی . کرد و درست هم نبود که אیشان قم بیایندאیشان که אقتضا نمی

غرض : אیشان گفتند. دאنیم مطلب אز چه قرאر אستحاال نمی. مدیریت، خدمتشان رفتیم
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 وجوه هایم در بانکها یا منزل، پولتمام :אند م به من فرمودهאما: گفتند. بیان یک مطلب بود
اً فالن شرعی אست و تمامی אین وجوه رא باید در אختیار אعضای شورאی مدیریت ـ مخصوص

 .ها بدهند  ـ بگذאرید؛ تا אینها تدریجاً به طلبهکس که אسم مرא هم برده بود
ه حساب شورאی مدیریت در  אز حساب אمام بهمۀ آنها رهبری معظّممقام به دستور 

 دو سال ،ما هم شروع کردیم به پردאختن شهریۀ אمام و روی هم رفته. بانک ملی وאریز شد
 .و سه ماه شهریۀ אمام رא אدאمه دאدیم

شخص چقدر باید تعبد و .  فقط یک جمله به حاج אحمدآقا گفته بود،אی אمام بدون نوشته
کس لبی رא که به غیر אز خودش هیچتقیدش به مسائل אسالمی قوی باشد تا یک مط

 .طور אبرאز کندאطالعی ندאرد، אیشان بیاید אین
 عالوه بر پولهای: یک روز אیشان به من تلفن کرد و گفت. مدتی אز אین جریان گذشت

 ی مقدאردست אمام هم  در کمدی دم، אختیار شما قرאر دאردکه درאمام در بانکهای مختلف 
برאی . حوصلۀ شمردن ندאرم: گفتند. ها رא بشماریدآنشما : گفتمکار کنیم؟ هچ. وجود دאرد
لیکن شما زمانی بفرستید که ما در جلسۀ شورאی . خیلی خوب: گفتم. فرستمشما می

تصادفاً ما .  مسائل مالی، شخصی نباید باشد؛ چونمدیریت باشیم و دوستانمان هم باشند
אیشان . ه بفرستید، مناسب אستعصر جلسه دאریم و אگر شما سعی کنید در همین فاصل

 .جا صورت مجلس کردیم و به حساب شورאی مدیریت وאریز نمودیمفرستادند و همان
 אست که من به لحاظ مسائل آخوندی و آخوندزאدگی، אین منش حاج  منظورم אین

دאنم و אیشان با چنین حرکتهایی، آبروی אمام رא بعد אز אحمدآقا رא אز فضایل بزرگ אیشان می
 . حفظ کردندفاتو

همان حساسیتی رא که خود אمام به :  نظام و والیت فقیه باید بگویممسئلۀدر مورد 
حاال ممکن بود گاهی . نظام و والیت فقیه دאشتند، אیشان هم به همان אندאزه حساس بودند

 نارאضی باشند یا نسبت به بعضی אز مسائل אنتقاد دאشته مسئوالنفرض کنیم אز بعضی אز 
אختیار در مقابل آن  אصلی، نظام و אصل والیت فقیه بود و אیشان بیمسئلۀولی باشد؛ 

نامۀ אیشان هم همین معنا به وصیّت نبود یا در مسئلهخاضع بودند و هیچ تردیدی در אین 
 نموده که مبادא وصیّتخورد که نسبت به فرزند אرجمندش و فرزندאنش چشم می
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حتی خاطرم هست که . یت فقیه منحرف کندتحمیلهای مختلف شما رא אز نظام و وال
نسبت به مجلس خبرگان سابق ـ که ما هم در آن مجلس بودیم ـ אیشان אین مهم رא 

حق هم همین .  تعیین رهبری אستمسئلۀترین کار مجلس خبرگان،  یادآور شدند که بزرگ
ن زمینه، אگر در אی. אش بود و در אین عقیده هم هیچ تردیدی ندאشتبود و אین وאقعًا عقیده

خوאهد خلل و یا تضعیفی אیجاد نماید کامالً کرد کسی میهم خدאی نخوאسته אحساس می
 .אیستاددر مقابل אو می
 مطرح نبود بلکه به تعبیر خودشان، مرید אمام و به  אمام به عنوאن فرزندحاج אحمدآقا

אمش و آسایشی رא کسی بود که در مرאحل مختلف، یک نوع آر. تعبیر وאالتر عاشق אمام بود
نظیر و  אلبته درست אست که אمام روح بلندی دאشت و در تاریخ کم. کردبرאی אمام אیجاد می

אی، نیاز به אفرאدی دאرد که به  نظیر بود، ولی باید پذیرفت شخص در هر مرحله شاید بی
 نوعی אز طریق آنان، آرאمش و آسایشی رא بتوאند کسب کند و شرط آن אفرאد אین אست که

حاج אحمدآقا جدאً مورد אعتماد و אطمینان . صد در صد مورد אعتماد و אطمینان אنسان باشند
ضمن אینکه به همان رאه، به شدت و . نمودאمام بود و אین نقش رא در مقابل אمام אیفا می

 .کردحدّت معتقد بود و خودش هم تعقیب می
 حکم و یک بازوی توאنا برאی نظام،کید کنم که אیشان به مثابه یک אستوאنۀ بسیار مأباید ت

 به نظر من مسئوالن. گشت محسوب میجمهوری אسالمیمقام معظّم رهبری و مسئوالن نظام 
  אحمدآقا، خیلی بیش אز همه متأثّر شدند و ضرر کردند؛ یعنی وجود אیشان  حاجوفاتنظام אز 

نسبت به بعضی אز وجود نافذی برאی نظام بود و چه بسا אفرאدی که אز روی عدم אطالع، 
 یک سری אنتقادهایی دאشتند و یا حتی دאمنۀ אعترאض رא به مسئوالنمسائل و یا بعضی אز 

 .شدکشاندند، با تدبیرها و تبیینهای حاج אحمدآقا برאی آنها یک آرאمشی حاصل میباالتر می
 متوجه ،تآقا در برאبر نظام، تا אین مقدאر معتقد و خاضع אس دیدند حاج אحمدآنها وقتی می

 .جایی دאشته باشند شدند برאی آنها جایی نیست که بخوאهند حرفی بزنند یا אنتظار بیمی
 مسئولیت خودאین هم یکی אز فضایل אیشان אست که رאه אمام رא تمام و کمال אدאمه دאد و 

 ی دאردمعتقدم پیش خدאوند بزرگ، אجر بسیار باالی.  بدون وقفه، بلکه با تکامل و تزאید אیفا کردرא
  یک سهمی هم برאی حاج אحمدآقا در همۀ آن کارهاباألخرهو کارهایی رא که אمام אنجام دאدند 
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  אیشان لطمۀ بزرگی به نظام ما وאرد آمد و نظام یک ستون محکموفاتمعتقدم با . وجود دאرد
 .אمیدوאرم خدאوند تبارک و تعالی، אز رאه دیگر جبرאن کند. و عمیق و قوی رא אز دست دאد

در مورد معنویت حاج אحمدآقا و برאدر بزرگ אیشان مرحوم حاج آقا مصطفی؛ من 
אین دو . آقا بود  حاج אحمدوصیّتאم که אلبته مختصرتر אز   حاج آقا مصطفی رא خوאندهوصیّت
یکی אز نکات אین אست .  نکاتی دאرد،نامه، برאی آنها که بخوאهند دقت در آن بکنندوصیّت

 و هم به رودאز دنیا میآقا مصطفی אلهام شده بود که قبل אز پدرش که هم به مرحوم حاج 
 .کند میوفاتحاج אحمدآقا אلهام شده بود که قبل אز مادرش 

 אست  کند אینن چیزی رא که ذکر می אوّلینامۀ خود،وصیّتمرحوم حاج آقا مصطفی در 
ا هیچ نشنیدیم یک در حالی که م. رא پدر بزرگوאر خود قرאر دאدم وصیّ من: گویدکه می

خوب، אین مطلب حاکی אز آن . خودش قرאر دهد وصیّ אش، پدرش رאنامهوصیّتجوאنی در 
نامۀ حاج אحمدآقا هم وصیّتدر . کند میوفاتאست که به אو אلهام شده بود قبل אز پدر 

های خودش و خانوאدۀ محترمش نسبت به مادرشان وجود دאرد و سفارش زیادی به بچه
در صورتی که . کند میوفاتن אست که به אیشان אلهام شده بود قبل אز مادر حاکی אز آ

حسب قاعده با توجه به אختالف سنی بین אیشان و مادرشان، طبیعی אست که مادر باید 
 .سفارش فرزند رא بکند؛ نه فرزند سفارش مادر رא

אسالم و همه  אین دو عزیز، موجب אفتخار برאی אمام، אنقالب، وصیّتباز مطلبی که در 
نامۀ حاج אحمدآقا و هم حاج آقا مصطفی وصیّتو همه אست אین אست که ـ هم در 

من אز مال دنیا هیچ چیز ندאرم؛ : نامۀ حاج آقا مصطفی آمده بودوصیّتمنعکس אست ـ در 
فقط من هستم و یک مشت کتاب و אین ... نه خانه، نه زندگی، نه مستغالت و نه پول و

طلبه شد، אین کتابها رא به אو ) حسین(אگر بچۀ من . אمخریدهجوه شرعی کتابها رא هم אز و
 . به مدرسۀ آقای بروجردی بدهید،אگر هم طلبه نشد. بدهید

نامه حاج אحمدآقا خمینی نیز منعکس אست و אین وאقعاً אز وصیّتعین همین در 
با آن همه چیزهایی אست که همۀ אنقالبیهای ما باید بدאن אفتخار کنند که یک جوאن 

من در هیچ مؤسّسه و : توאنست قرאر بگیرد، به صرאحت بگویدאمکاناتی که در אختیارش می
 همیک مقدאر پول در مؤسّسۀ تعاون وجود دאرد که آن. هیچ بانکی و هیچ جایی چیزی ندאرم
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کالن  مشخص אست پول شخصی در منزل،  که، هم در منزل אستیمقدאر. شهریه אست
 . غیرقابل אعتنا אستآن در منزل، گویای אین אست کهد نخوאهد بود و وجو

 باز אرאدتم به אین ،نامه رא خوאندموصیّتبا کمال אرאدتی که به אیشان دאشتم، وقتی אین 
به אمام هم بیشتر دعا . خاندאن بیشتر شد و طلب مغفرت و رحمتم برאی אیشان زیادتر شد

طور برאی אنقالب و אسالم אفتخار אینی تربیت کرد که فرزندאنکردم که بحمدאهللا چنین 
 .آفریدند و کسی نتوאنست یک ضعف مالی در مورد آنها دאشته باشد

 אشانאمیدوאرم که خدאوند، אیشان و برאدر بزرگوאرش و وאالتر אمام بزرگوאر رא با אجدאد گرאمی
ه אمیدوאرم خدאوند خاندאنشان رא، وאلدۀ ماجدۀ אیشان، که אین هم. محشور بفرمایید

مصیبتهای پشت سرهم رא متحمل شدند، صبر و אجر عنایت بفرماید و אمیدوאرم که خدאوند 
 .تر بفرماید אین אنقالب ما رא روز به روز مستحکم
من אطالعاتی אز نزدیک : آقا باید بگویمאالسالم حاج حسن رאجع به آقازאدۀ אیشان، حجت
سبت به تحصیل، ساعی و کوشا אست אم، אیشان خیلی ن ندאرم؛ ولی אز دوستان אیشان شنیده

אز جهات دیگر هم ثابت کرده אست آدم پرقدرت و آدم . و آدم باאستعدאدی هم هست
در جریان אخیر، خیلی . آدمی نیست که در مسائل، خود رא ببازد یا گم کند. بیانی אست خوش

אست  حاکی אز آن ،به خود مسلّط بود و خصوصاً صحبتهایی که در אیام سال تحویل کرد
در : אش، همان طرز تفکر مرحوم حاج אحمدآقا אست و شاید بتوאن گفت که سبک فکری

 .کندتر مطلب رא بیان می אشان جالب بیان هم، یک مقدאر אز مرحوم אبوی
 אطمینان دאریم که אین بیت ،کندگاه אجری رא ضایع نمیبا توجه به אینکه خدאوند، هیچ

 و אهند بود، علمای شایسته، אرجمند و حامی نظام خوتدאوم پیدא خوאهد کرد و در אین بیت
 .شاء אهللاאن. ماندتردید باید אین بیت بماند و میبی

 ١)س(حضرت معصومه

در بارۀ لطفاً  .با تشکر אز אینکه قبول زحمت فرمودید و مصاحبه با مجله رא پذیرفتید: کوثرفرهنگ 
 . رماییدمطالبی بف) س(بزرگی مقام و אهمیت زیارت حضرت معصومه

                                               
 .١٣٧٦، خردאد ٣، ش فرهنگ کوثر. ١
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אو مقام و عظمت م אست و زאده بودنش مسلّאمامست؛ ولی  אمام نی)س(حضرت معصومه
) ع(جعفر אیشان در میان فرزندאن موسی بن. نظیر אست نظیر یا کم زאدگان بیدر میان אمام

و  به همین خاطر روאیات بسیاری در فضیلت . ترین אست با عظمت) ع(پس אز אمام رضا
عیون אخبار  אز جمله شیخ صدوق ـ رحمه אهللا ـ در ؛ت وאرد شده אستثوאب زیارت آن حضر

 : کند سعد چنین نقل می  אز سعد بنאلرضا
من : فقال). ع(جعفر  بنت موسی بنةعن زیارة فاطم) ع(لحسن אلرضا אباألت أس

 . زאرها فله אلجنة
 :فرمود. پرسیدم) ع(جعفر در بارۀ زیارت فاطمه دختر موسی بن) ع(אز אمام رضا

 . سزאوאر אوست   بهشت،אو رא زیارت کندهرکه 
 :نقل شده אست) ع(وאد ج به همین مضمون אز אمام محمدکامل אلزیارאتنیز در 

 . بقم فله אلجنةيمن زאر عمت
 . برאی אوست   بهشت،אم رא در قم زیارت کند آنکه عمه

و حتی آنها بنابرאین الزم אست مردم شریف ما אز زیارت אین بانوی بزرگ غفلت نورزند 
که به زیارت نا مقیّد باشند همچن،کنند میکه در مناطق دوردست אین کشور زندگی 

 אهل ۀ حدאقل سالی یک بار به قصد زیارت אین کریم،شوند مشرّف می) ع(حضرت אمام رضا
 .بیت نیز عزم سفر نمایند
 کهنا زیرא چن؛ ما אیرאنیانندمهمانهمانند برאدر بزرگوאرش ) س(حضرت معصومه

به אیرאن خوאهر بزرگوאرش به قصد دیدאر ) ع(دאنید یک سال پس אز آمدن حضرت رضا می
 אین ،انه بر אثر حوאدثی در ساوهتأسّف ولی م؛کند برאدر אز مدینه به سوی خرאسان حرکت می

مانند و بر אثر   چند روزی در قم می.کنند میشوند و به جانب قم حرکت  بانو مریض می
 .شوند شتابند و در همین قم مدفون می ر حق میهمان بیماری به جوא

نوאزی  که به مهمان نאنوאزی نیز دאرد و مردم عزیز אیر لذא زیارت אیشان عنوאن مهمان
 ؛مشهورند، شایسته אست تا آنجا که در توאن دאرند در زیارت אین کریمه אهتمام ورزند

  روحانیون عزیزجوאری آن حضرت رא دאرند و خصوصاً مردم شریف قم که توفیق هم
 باید بیش אز دیگرאن به زیارت حضرت ،مندند که אز برکات وجودی אین کریمه بهره

 .توجه نمایند) س(معصومه
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 אلعظمی بروجردی אهللا آیتبزرگ حوزه، حضرت   אز نزدیک با دو شخصیتعالی حضرت: کوثرفرهنگ 
 دو بزرگوאر به زیارت حضرت אز عنایت אینلطفاً  .و حضرت אمام خمینی ـ رحمه אهللا ـ آشنا بودید

 .بفرمایید،  چنانچه مطلبی هست) س(معصومه

 אلعظمی بروجردی אز کسانی بودند که به زیارت حضرت معصومه توجه خاصی אهللا آیت
عالوه بر אینکه چون تدریس אیشان در .  بارها شاهد تشرف אیشان به زیارت بودم.دאشتند

 به زیارت مشرّف ،آمدند  برאی تدریس میکه مسجد باالسر حرم بود، بسیاری אز موאقع
.  دستور دאدند אیشان رא در אیوאن آینه دفن کنند، کردندوفات وقتی همسر אیشان .شدند می

 ،رفتند  אول به زیارت حضرت معصومه می،آمدند هنگامی که آقا برאی خوאندن فاتحه می
 .آمدند آنگاه سر قبر همسرشان می

آن وقتی که אیشان در قم بودند، ) س(رت معصومهتقید حضرت אمام هم به زیارت حض
به زیارت    همین تقیّد رא نسبت،بر همگان معلوم אست و بعد هم که אیشان به عتبات رفتند

 زیارت در زندگی حضرت אمام جایگاه אساساً. دאشتند) ع(و אمام حسین) ع(حضرت علی
 . אند  خاطرאتی رא نقل کرده،אند عزیزאنی که بیشتر با אیشان حشر و نشر دאشته. خاصی دאرد

 . برאی خوאنندگان بفرمایید   אهل بیتۀאز برکات زیارت אین کریملطفاً : کوثرفرهنگ 

אین . بوده אست  برאی ما אیرאنیان و شیعیان برکت و نعمت) س(وجود حضرت معصومه
 אز ،یابد  بیشتری میۀ قم که تاکنون باقی مانده و روز به روز هم رونق و جلوۀمقدّس ۀحوز

 زیرא رهبری ؛אین אنقالب مدیون אین کریمه אست. برکت وجود شریف אین کریمه אست
بزرگوאر آن در همین حوزه و در پرتو عنایت همین بانوی بزرگ پرورش یافته אست و پیام 

 .אفکن شده אست אنقالب אز جوאر حضرت معصومه به تمامی אیرאن و جهان אسالمی طنین
گزאری אز אین دאشت و سپاسین حضرت در حقیقت پاسبنابرאین تکریم و تعظیم א

و אولیاء خدא برאی ) ع( عالوه بر آنکه در زیارت معصومین.بزرگ אلهی אست نعمت
مردم ما بسیاری אز  . هم آثار و برکات معنوی دאرد و هم مادی و دنیوی،کننده زیارت

אین همه . کنند میحل  توسّل به אین بزرگان و رفتن به زیارت آنان بامشکالت خودشان رא 
אند و برאی אسالم و شیعه  אند و به کماالت عالیه رسیده شده بزرگانی که در אین قم تربیت

و אز برکت توفیق زیارت آن ) س(حضرت معصومه  در پرتو عنایت،אند باعث אفتخار شده
  .אیم אیم و هم شنیده در אین مورد چیزهای بسیار هم دیده. אند بزرگوאر به دست آورده



 ٢٧٥ ها مصاحبه

אید که אیشان رא به אطرאف قم تبعید  شنیده لهین معروف אستأدر بارۀ مرحوم صدر אلمت
 ،خورده אست به مشکل برمی  هر وقت.نوشته אست  رא میאسفار در آنجا کتاب .کرده بودند
کرده و  شده و به زیارت حضرت معصومه رفته مشکل علمی خود رא حل می رאهی قم می

 .د אو نوشته אستאین رא خو. گشته אست برمی
 ۀبه آیۀ شریف من هر وقت. موضوعی برאی من پیش آمد که مربوط به سالها قبل אست

 که به آیۀ تطهیر ١»رکم تطهیرאهل אلبیت و یطهّأنما یرید אهللا لیذهب عنکم אلرجس إ«

آمد که אگر אین آیه مخصوص אهل بیت   אین سؤאل در ذهنم می،خوردم برمی، معروف אست
 چون در بین آیاتی آمده אست که אز ؟ه همسرאن آن حضرت אرتباطی ندאردپیامبر אست، ب

 אین مطلب سالها ذهن مرא مشغول .گوید زنان پیامبر و אحکام مربوط به آنان سخن می
کرده بود و به صورت یک مشکل علمی در آمده بود تا آنکه متوسّل به حضرت 

با همکاری  و شکل حل شدشدم و به لطف אلهی و عنایت آن حضرت אین م) س(معصومه
 کتابی علمی ، ما بودۀمباحث  که هم ـدאماد حضرت אمامـ אلدین אشرאقی  جناب آقای شهاب

 אین آیه אرتباطی با همسرאن ؛در אین باره نوشتیم و با אستدالل ثابت کردیم که אوالً
آمده حکمی دאشته אینجا ندאرد و مخصوص אهل بیت آن حضرت אست و אینکه ) ص(پیامبر
توضیح אین مطالب رא مفصل در آن . آمده אست جا میאی אست و باید همین  بیانگر نکتهو

 با یک توسّل אین مشکل ما برאی همیشه حل شد و אمیدوאریم که برאی ٢.אیم هدکتاب دא
برود    אهل بیتۀ אین کریمۀمقصود אین אست که אگر کسی در خان. دیگرאن نیز مفید باشد

 .گردد خالی برنمی دست
 تاکنون با توسّل به אین بزرگوאر و تشرف به زیارتشکه گر حوאیج و مشکالتی א

 بیش אز صدها و هزאرها مورد ،شد  ثبت و ضبط می،مردم ما برآورده شده אستبرאی 
 אین جدאی אز ثوאب אخروی אست که برאی زیارت אین حضرت در روאیات ما بدאن .شد می

 .אشاره شده אست
                                               

 .٣٤، آیه אحزאب.١
 .אست های درخشان در آیۀ تطهیرאهل אلبیت یا چهره منظور کتاب. ٢



 کارنامۀ زندگی ٢٧٦

 

 کرאمت چیست؟ و :بفرماییدلطفاً  .سخن به میان آمد) س( حضرت معصومهאز کرאمتهای: فرهنگ کوثر
 چه تفاوتی با معجزه دאرد؟

کاری אست غیرعادی که شخص مرده یا زنده، بدون אدعای نبوت دאدن کرאمت אنجام 
 جزء همین ،زאدگان کارهای غیرعادی بزرگان و אمام.یا אمامت آن رא אنجام دאده אست

 .گونه کرאمتها فرאوאن دאشته אست אز אین) س(عصومهست و حضرت م אکرאمتها

 .  بفرمایید، دאریدکوثر ۀدر خاتمه چنانچه رهنمودهایی در جهت هرچه بهتر شدن مجل: کوثرفرهنگ 

 אز شما ،کنید مطبوعات ۀאی رא وאرد صحن אید چنین مجله אبتدא אز אینکه به فکر אفتاده
ولی باید بدאنید  .مطبوعات کشور خالی بودאی در میان  جای یک چنین مجله. کنم تشکر می
 بنابرאین مجله .چند به ظاهر مستقلند هر،ه אز هم جدא نیستندمقدّس ۀ حوزه و آستان؛که אوالً

 باید سعی کنید پس. در حقیقت منتسب به حوزه نیز هست،  قمۀمقدّس ۀمنتسب به آستان
 چون ؛شود رضه می در عین آنکه با زبان روز و مردمی ع؛تر شود سطح مجله علمی

 .مخاطب אین مجله عموم مردمند
در مجموع مطالبی باشد ...  مسائل فقهی، تاریخی، אعتقادی، سیاسی و. متنوع باشد؛ثانیاً

 . مردم مفید باشدۀکه در جهت אرشاد و هدאیت عام
 ؛ نیز به مردم معرفی شودمقدّس آثار هنری و تمدن فرهنگ אسالمی در אین شهر ؛ثالثاً
ی آثار هنری حرم حضرت معصومه، مساجد قدیمی قم و دیگر آثار باستانی و مثل معرف

فرهنگی و هنری تا خوאنندگان مجله در کنار آشنایی با معارف و معنویات با زیباییهای אین 
 . نیز آشنا گردندمقدّسشهر و آستان 

 . مگزאری سپاس،بهایتان رא در אختیار ما گذאشتیدאز אینکه وقت گرאن: کوثرفرهنگ 

 .من هم برאی شما آرزوی موفقیت دאرم
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   مرجعيت مرجعيتمسندمسندبر بر 
 



 مسند مرجعیت بر ٢٧٨

 



 مرجعیت

 حوزه یאی אز فضال عده فاضل אلعظمیאهللا آیتحضرت  ۀت ممتاز و شناخته شدموقعیّ
 אما ؛ندکنصحبت ، با אیشان در مورد مرجعیت  אمام حضرتپس אز אرتحال تارא بر آن دאشت 

 نادرست  אرאکیאهللا آیتیگانی و  گلپاאهللا آیت  حیات زمانرא در یگرאنمطرح کردن دله معظّم
 :گویدمحمدجوאد فاضل میوאلمسلمین אالسالم حجت. دאنست

بر شما وאجب אست : אمینی به אیشان گفتאبرאهیم  אهللا آیت روزی ،بعد אز אرتحال אمام«

 مشهددر   روزیکهאینتا کرد قبول نمیאیشان .  رא تکمیل و منتشر کنیدعروه خود بر ۀحاشی
ا توجه  ب.دن در אین زمینه אستخاره کنخوאستم که אیشان אز) ع( در حرم حضرت رضا،مقدس

 אقدאم کردیم و حوאشی אیشان رא  هم ما. אجازه دאدند، خیلی خوب آمدאستخارهبه אینکه 
 ١.دیمکرمنتشر 

 که ل אز شخصیتهای برجستۀ حوزوی אستجامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم متشکّ
پس אز رحلت . گیردجهت شناساندن مرאجع تقلید و تعیین אعلم، مورد مرאجعه قرאر می

 אلعظمی אرאکی، وظیفۀ خود دید که چند تن אز فقهای برجسته رא به عنوאن مرجع אهللا آیت
 :متن אطالعیه بدین شرح אست. تقلید به مردم معرفی کند

 

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
توאند אز مصالح مسلمین و مسائلی אست که نمیموضوع مرجعیت אز אعظم 

 هایها و توطئه باشد و یا بدون توجه به دسیسهאستقالل و عظمت آنان جدא و منفکّ
 .کفر و אستکبار برضد אسالم مورد بررسی و אمعان نظر قرאر گیرد
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 مسند مرجعیت بر ٢٨٠

 

لذא جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در جلسات متعدّد אین موضوع رא مورد بحث و 
 به אین نتیجه رسید ١١/٩/٧٣ر قرאر دאد تا אینکه در جلسۀ مورخ جمعه تبادل نظ

 باشند وאجد شرאیط مرجعیت می،شودکه حضرאت آیات آقایانی که ذیالً نامشان یاد می
 .وאهللا אلعالم. و تقلید אز هرکدאم آنان جایز אست

 ، حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیتحضرت . ١
 ، محمدتقی بهجت حاج شیخאهللا آیتحضرت . ٢
 ،) رهبریمعظّممقام (אی حاج سید علی خامنهאهللا آیتحضرت . ٣
 ، حاج شیخ حسین وحید خرאسانیאهللا آیتحضرت . ٤
 ، حاج شیخ محمدجوאد تبریزیאهللا آیتحضرت . ٥
 ، حاج سید موسی شبیری زنجانیאهللا آیتحضرت . ٦
 . حاج شیخ ناصر مکارم شیرאزیאهللا آیتحضرت . ٧

 .همدאمت برکات
 ین حوزۀ علمیۀ قمسجامعۀ مدر

 تقلید تعیین برאیאلشرאیط  جامعایجامعۀ روحانیت مبارز تهرאن سه تن رא به عنوאن فقه
 :ه بدین شرح אستیبخشی אز بیان. کرد

جامعۀ روحانیت مبارز تهرאن با אحترאم و אکرאم نسبت به همۀ شخصیتهای فقهی، 
 قم و همچنین با عرض ۀزۀ علمیهای علمی حو علما، مدرسین و אستوאنهبویژه

 אهللا آیتگدאز فقیه ربانی و عالم صمدאنی حضرت تسلیت به مناسب رحلت جان
 علوّ و درخوאستـ رضوאن אهللا تعالی علیه ـ אلعظمی حاج شیخ محمدعلی אرאکی 
قدری که بار سنگین مرجعیت رא بر دوش جان درجات برאی فقها و مرאجع عالی

 سئولیت אلهی خویش چشم אز جهان فرو بستند، خصوصاًکشیدند و پس אز אیفای م
  ـ و طول عمرقدّس سرّه אیرאن، حضرت אمام خمینی ـ جمهوری אسالمیگذאر بنیان

و سالمت برאی رهبری عظیم אلشأن אنقالب אسالمی که پرچم پرאفتخار אمامت و 
ه تقلید مقامی که، אسامی آیات عظام و فقهای وאالوالیت رא با همۀ توאن بر אفرאشت

 :دאرد אعالم می،אز آن بزرگوאرאن جایز و عمل به فتوאی آنان صحیح و مبرءאلذمه אست
 ،אی حاج سید علی خامنهאهللا آیتـ حضرت 
 ، حاج محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیتـ حضرت 



 ٢٨١مرجعیت 

 . حاج میرزא محمدجوאد آقا تبریزیאهللا آیتـ حضرت 
 تقلید بر مجتهد میت رא  بقایگفتنی אست که هر سه نفر אز אین آیات عظام،

دאنند و همچنین אفرאدی که אحیاناً به بخشی אز فتاوאی مرجع تقلیدشان جایز می
توאنند طبق فتوאی مجتهد میت، مثالً مانند אمام دسترسی ندאشته باشند، می

 لیهم عۀ عمل نموده و نگرאنی برאی عدم אنتشار رسال ـقدّس سرّهی ـ خمین
 .ندאشته باشند

 אهللا אلصالحین  عبادوאلسالم علی
 جامعۀ مبارز تهرאن

١٠/٩/٧٣ 

 آبروی مرجعیت

אینجانب در אبتدאی  .دאد میאی نشان نله در پذیرفتن אین אمر خطیر، عالقهمعظّم
 אلعظمی אرאکی در درس אهللا آیتی پایانی حیات اهها فاضل و شاید אز مאهللا آیتمرجعیت 

له دستی به محاسن بکشد و אز فضایل و معظّمگاه ندیدیم که هیچ. کردمאیشان شرکت می
אی אی به موقعیت علمی یا سوאبق خود ندאشت؛ به گونهאو کمترین אشاره. مناقب خود بگوید

همان زمان، در אین باره با یکی אز دوستان حاضر در درس . که باعث شگفتی نگارنده شد
 ».אیشان در אین عالمها نیست«: وی گفت. دیگر אیشان، صحبت کردم

אالسالم سید عباس  فاضل با حجتאهللا آیتنگام تألیف אین کتاب، در مورد אین روحیۀ ه
 :وی אظهار دאشت.  ـ صحبتی پیش آمدحوزهمیری ـ אز نویسندگان مجلۀ 

 אیشان در .کردمله شرکت میمعظّم در درس خارج ١٣٦٧ تا ١٣٦٠من אز حدود سال «

بنده با אینکه .  کسب مرجعیت بودزمان حیات حضرت אمام هم אز شخصیتهای مطرح برאی
. گاه אین رفتارها رא אز אیشان ندیدمنسبت به سخنان خودستاها خیلی حساسیت دאرم، هیچ

 ».به نظرم אین کرאمت و بزرگوאری، אز جمله تأثیرאت אمام خمینی بر אیشان باشد

 ۀرکه دربارא وאقعاً در אمر مرجعیت همان «: گویدאالسالم محمدجوאد فاضل میحجت

 . ما در אیشان مشاهده کردیم،کردندولیت فرאر میئبزرگانی مانند אمام شنیدیم که אز אین مس



 مسند مرجعیت بر ٢٨٢

 

 ١».אی در אیشان به אمر مرجعیت ندیدممن هیچ میل و عالقه

سوאبق دیرین . چنین نبود که بدون هیچ تعارفی حتی تعارف دروغی، خود رא جلو بیندאزد
 אو رא در جایگاه شخصیتی برجسته در  بود کهیسله در אمر تحقیق و تدرمعظّمو درخشان 
 .حوزه قرאر دאد

 אهللا آیت که هموאره ،کاهگذشته אز صفای نفس، بیماریهای گوناگون و دردهای جان
کرد، برאی אو حال و حوصله برאی دنبال کردن אموری אز فاضل با آنها دست و پنجه نرم می

ست محرّک אو برאی پذیرفتن אین אمر خطیر توאنقبیل مرجعیت باقی نگذאشته بود و آنچه می
 .باشد، אحساس مسئولیت بود

، نشان دאدن چهرۀ تفصیل אلشریعهجالب آنکه هدف خالص אیشان در تدوین کتاب 
و تثبیت مرجعیت אیشان بود؛ אمّا همین کتاب، شخصیت علمی خود אو رא خمینی علمی אمام 

ترتیب אسامی فقها در بیانیۀ  .ود אو دאشتنیز نشان دאد و تأثیر فرאوאن در تثبیت مرجعیت خ
 توאن گفت کهبنابرאین می. جامعۀ مدرسین به ترتیب فرאوאنی آرא در جلسۀ تعیین مرجع بود

به شمار ، شانه خالی کردن אز زیر بار مسئولیت سمت مرجعیت אز سوی אیشاننپذیرفتن 
 .رفت و چه بسا شبهۀ شرعی دאشتمی

بلکه אلعالج بیماریهای صعب . אز אنجام وظیفه برآمد میدאن شد، به خوبیوאردوقتی 
אی که هر یک آنها ، رو به فزونی گذאشت؛ به گونهحیات بابرکتدر ده سال پایانی العالج، 

 אما .تفاوتی بکشاند به بیאز صحنۀ אجتماع جدא کند و אو رאبه تنهایی کافی بود که אنسان رא 
 حجم دیدאرها، پیامها، سخنرאنیها و  ونگریموقتی کارنامۀ زندگی אین مرد بزرگ رא می

 کهکند کنیم، אنسان باور نمیرא بررسی میدر ده سال آخر گیریهای خردمندאنۀ אیشان موضع
 .ترین بیماریها بوده אستאین عملکردها אز سوی شخصیتی אست که هموאره درگیر سخت

 رمزهای موفقیت

ه ما و شخصیتهای موفق، پی بردن بیکی אز אهدאف مهم در بررسی و مطالعۀ زندگی عل
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 ٢٨٣مرجعیت 

 الیالبه  درتاکنون.  به کار بردن در زندگی تا حد אمکان אسترموز موفقیت آنها برאی
  فاضل رא بیان کردیم؛ אما ذکر مختصر آنها به صورتאهللا آیتمطالب پیشین، عوאمل موفقیت 

 ١:یکجا مناسب אست

 تهذیب نفس

.  אست بوده فاضلאهللا آیت در موفقیت ساسیאرعایت تقوא عامل مسلّماً تهذیب نفس و 
 آن אست که در ،یکی אز شوאهد. دنبوبرאی رسیدن به مقام مرجعیت אو تدریس و تدرّس 

کرد אنقالبی برپا شود و به پیروزی برسد، حرکتی אنجام ش که کسی گمان نمی١٣٤٩سال 
در . بحث אستکه معلوم بود نتیجۀ آن تعطیلی درس و ) تأیید مرجعیت حضرت אمام( دאد

 .حالی که همان زمان אو אز אستادאن برجستۀ درس خارج در حوزه بود
هنگام تدریس .  برندאشت یا رونق دאدن به مرجعیت خودאو قدمی برאی کسب مرجعیت

خویش یا در مالقاتها یا سخنرאنیها، مستقیم یا غیر مستقیم אز سوאبق و موقعیت علمی 
هایی אست که אز אو در بارۀ د گفته، معموالً در مصاحبهآنچه אز خو. آوردچیزی به زبان نمی
مطالب له معظّممربوط به سجایای אخالقی قسمت در.  پرسیده بودندאشزندگی شخصی
 .یمدآورتقوאی אیشان بیشتر در مورد 

 )ع(אرאدت به אهل بیت

 کسب کردند، אرאدت قلبی و ی درخور توجهنقطۀ مشترک مرאجع تقلید بزرگ که توفیقات
. و توسّل به آن ذوאت مطهّر אست) ع(ق سرشار آنها به אهل بیت عصمت و طهارتعش
های در رژیم طاغوت بیانیه. های فرאوאن نوشتله در طول حیات خود אعالمیهمعظّم

نامۀ وصیّتאما در . پرخطری چون تأیید مرجعیت حضرت אمام و نیز خلع شاه رא אمضا کرد
 لهمعظّم. ه אستאفتخار کردصادر کرده بود،  אیّام فاطمیّه  به مناسبتیی کههاخود به אعالمیه

 : אین رمز موفقیت تصریح فرموده אست مناسبت אیّام فاطمیّه بهدر یکی אز پیامها به
توسّل به  אیمان کامل به مکتب אئمۀ طاهرین و بدאنیم رمز موفقیت ما، אرتباط و باید«

 ».آن ذوאت مقدسه אست

                                               
 .برخی אسباب موفقیت، قابل אدغام אست؛ אما به دلیل אهمیت آنها، ذیل عنوאنهای جدאگانه آوردیم. ١
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 ی شایستهپدر

گاهی . های مختلف دאرد אساسی در پیشرفت אنسان در عرصه، نقشتهرאهنمای شایس
لذא אز جمله سفارشهای بزرگان . کندیک رאهنمایی کوتاه، مسیر زندگی شخص رא عوض می

 .حوزه به طالب علوم دینی، אرتباط آنها با אنسانهای موفق אست
 .بود بروجردی هللاא آیتترین و معتمدترین אشخاص نزد  فاضل قفقازی אز نزدیکאهللا آیت

 .رفت و آمد دאشتند یکدیگر אی که به بیت به گونه؛אمام خمینی با وی رفاقت صمیمی دאشت
 هایی گویا در برجستگینشانهאینها . صحیح و سالم یافت شد אو هشت سال پس אز رحلت، پیکر
 . فاضل قفقازی אستאهللا آیت

 ان چنین پدری تأثیری אنکارناپذیرهای مناسب ـ در دאمپرورش چنین فرزندی ـ با آن زمینه
 .دאشته אستدر موفقیت وی 

.  فاضل بودאهللا آیتאحترאم به پدر بزرگوאر یکی אز אسباب جلب توفیقات אلهی برאی 
برد؛ با אینکه دאشت و به مجلس میرفت، کفش אو رא برمیهرگاه همرאه پدر به مجلسی می

 .زه در دروس عالی بوددر آن زمان، خود نیز یکی אز مدرّسان برجستۀ حو

 تالش فرאوאن

 جلب. گمان در دنیا و آخرت بنا نیست بدون زحمت به کسی چیزی دאده شودبی
قدر، در سایۀ زحمتها و אز سوی אین عالم گرאنگیر موفقیتهای چشمکسب توفیقات אلهی و 
س ـ نمایندۀ خوزستان در مجل  سید علی شفیعیאهللا آیت .فرسا بوده אستکوششهای طاقت
 :گویدخبرگان ـ می

من אز بدن و جسم خود خیلی بیشتر אز توאن طبیعی : אیشان دو بار به אینجانب گفت«

 אهللا آیتکردم و سه درس بعضی אوقات شش ساعت در شب کار علمی می. کار کشیدم
 ۀ אکنون یک کتاب در قفس אما.نوشتمبروجردی و حضرت אمام رא در همان روز تدریس می

 ١».توאنم برخیزم و بردאرممین رא هکتابخان

                                               
 .٢٤/٦/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 ٢٨٥مرجعیت 

 تدریس

. کردو آن رא به دیگرאن نیز سفارش میبود له  پیشرفت علمی معظّمسبابیکی אز אتدریس 
  تدریس یک کتاب مثالً در حوزۀ אدبیات رא تا زنده אست،ی که شخصبودشان אین نمسلّماً مرאد

  אز آنتابی، متوجه شد کهز چند بار تدریس ک بلکه مرאد آن אست که وقتی אستاد، پس אکند؛
ریزאن حوزه אست که بر برنامه. دبپردאزکتابی باالتر به تدریس دهد، به بعد رشدی به אو نمی

 .ند که אستادאن نیز در قالب تدریس، به پیشرفتهای علمی الزم برسندאی رא فرאهم ساززمینه

 אستادאن برجسته

 در رشد و شکوفایی ناپذیر وصفیאستاد برجسته ـ אز جهت علمی و معنوی ـ تأثیر
 فاضل آن بود که در پیشگاه بزرگانی چون אهللا آیتאز جمله نعمتهای بزرگ . شاگرد دאرد

له אز אصحاب خاصّ معظّمپدر .  אمام خمینی و عالمۀ طباطبایی زאنو زد بروجردی،: آیات
ل אز دورאن  فاضאهللا آیتدאشت و نیز نزدیک  بروجردی بود و با אمام خمینی رفاقت אهللا آیت

 هردو بیت شریف، ه אز کودکی بאز אین رو. دوره بودحاج آقا مصطفی خمینی همدبستان با 
 .بردمیهای فرאوאن  بهرهאن و אز سجایای گوناگون آن بزرگوאرکردمیرفت و آمد 

 دوستان برجسته

وجود . عالوه بر خانوאده و אستاد، دوست نیز نقش אساسی در پیشرفت אنسان دאرد
که  سید مصطفی خمینی بر אیشان تأثیر زیاد گذאشته אست؛ چنانאهللا آیت چون مرحوم دوستی

 :خود به אین نکته تصریح کرده אست
 ، مرحوم آقای حاج آقا مصطفی هم وאرد אین رشته ما دبستانیکی אز دوستان دورאن«

  وجود אین دوست عزیز در شدت عالقۀ ما نقش مهمی دאشت و.شده بود) رشتۀ روحانیت(
 ١».مباحثه مشغول تحصیل شدیمو به عنوאن دو هم یکدیگر אز همان אوאن به کمک

 אلدین אشرאقی بود که برخی کتابها شهابאهللا آیتله بحث نزدیک دیگر معظّمدوست و هم
 .گیر دאشتی چشممسلّماً אین رفاقت در پیشرفتهای אیشان تأثیر. رא به אتفاق هم نوشتند

                                               
 .٢٣، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ١
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 هوش و אستعدאد

، در دورאن تحصیل در دبستان.  אو بود אز هوش سرشار אز نعمتهای خدאدאدیبرخوردאری
در אمتحان  و دאد می درس אو به جای ،کردتر غیبت می کالسهای پایینی אزوقتی معلم

 .نهایی ششم אبتدאیی رتبۀ אول رא در قم کسب کرد
فت و در سیزده سالگی وאرد حوزه شد و به مدت شش سال دروس رא با موفقیت فرאگر

 אهللا آیت بروجردی شرکت کرد و با אینکه سن کمی دאشت تقریرאت אهللا آیتدر درس 
نه در حوزۀ نجف درس خوאنده بود و אین در حالی بود که . نوشتبروجردی رא به عربی می
با  شد و زمینۀ چاپ آنها رא  אستاد شگفتی تقریرאت مایۀ. زبان بودندنه پدر و مادر אو عرب

 .فرאهم ساخت تقریرنهایة אلعنوאن 

 هوش سیاسی

 مندی شدید אو بهאسباب عالقهیکی אز . کردאز جوאنی אمور سیاسی رא به خوبی درک می
 אز جوאنی تا پایان ویژگی،در سایۀ همین . אمام خمینی، موאضع سیاسی حضرت אمام بود

 بجا و مؤثر در عرصۀ کرد و دخالتحیات خویش به خوبی אمور سیاسی رא تحلیل می
 . دאشتیاستس

 برضد אی بسیار تند فاضل نخستین کسی بود که אعالمیهאهللا آیت ،در میان مرאجع عظام
 אیرאن جمهوری אسالمیهنوز مخالفت رسمی دولت در آن زمان شاید و  طالبان صادر کرد

ـ אز شخصیتهای سیاسی برجستۀ אلدین ربانی  آقای برهان١.با طالبان אبرאز نشده بود
 شما تحوّل عجیبی ۀ آن بیانی:گفتله معظّم مالقاتی به  در،تی به אیرאن آمدوقאفغانستان ـ 

 ٢.در میان مجاهدین ما אیجاد کرد
 אهللا آیت عوאمل موفقیّت אی אزپاره فاضل אهللا آیت رضا אستادی در زمان حیات אهللا آیت

 :ذکر אین سخنان، در پایان אین قسمت، مناسب אست. ده אسترא برشمرفاضل لنکرאنی 
 :אفتد فاضل جمع אست که در یک فرد، بسیار کم אتفاق میאهللا آیتفضایل و ویژگیهایی در «

                                               
 .له خوאهد آمدمتن کامل بیانیه در قسمت مربوط به پیامهای معظم. ١
 .٧، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢



 ٢٨٧مرجعیت 

אیشان در سایۀ پدری مجتهد و مادری אز بیت صالحان پرورش یافت که نباید אز ) אلف
 .تأثیر אین بیوت و برکت آنها نسبت به والدت و پرورش چنین فرزندی غافل بود

 אهللا آیت אز درس אستادی مانند توאنستبود که  حدّی دردر سایۀ אستعدאد خدאدאدی ) ب
 بروجردی با אینکه بسیار אهللا آیتאلعظمی بروجردی אستفاده و درس אیشان رא تقریر کند و 

 .پسند بود، تقریر אیشان رא تأیید کرد مشکل
 فاضل אز آغاز تا אنجام مورد توجه و אستقبال طالب و فضال אهللا آیتدرس سطح ) ج
 .א عوאمل یک درس خوب و قابل قبول در אیشان جمع بودبود؛ زیر
له با شرکت چندین ساله در درس سه אستاد که هرسه אز אمتیازאت فرאوאن معظّم) د

کمال ) بروجردی، אمام خمینی و عالمۀ طباطبایی: آیات( علمی و אخالقی برخوردאر بودند
 .אستفاده رא برد و אستعدאد درونی خود رא شکوفا ساخت

 بروجردی אست و אهللا آیتتدریس خارج فقه و אصول אیشان به سبک אستادشان  ) ه
 . بروجردی رא پسندید و دنبال کردאهللا آیتحضرت אمام نیز همان سبک تدریس 

. خوب درس خوאندن و حتی تدریس سودمند مالزم با خوب تقریر کردن نیست) و
تقریر نیز  نشان دאد که خوش بروجردی אهللا آیت فاضل با نوشتن تقریرאت دروس אهللا آیت
 بروجردی مورد تحسین آن بزرگوאر قرאر گرفت و آن رא אهللا آیتتقریرאت بحث نماز . هست

ها دאنست و אز کتابهایی אست که هموאره در حوزه مورد אستفاده ذخیرۀ علمی خود در حوزه
 .خوאهد بود

شته אست؛ زیرא توאن تألیف ندאکه אم مدرّس خوب و حتی مقرّر خوب بنده دیده) ز
دهد  و تألیفات دیگر אیشان نشان میتفصیل אلشریعهאما موسوعۀ . مالزمه میان آنها نیست

 .آیدله عالوه بر بیان و تقریر خوب، در بعد تألیف نیز אز مؤلفان ممتاز به شمار میمعظّمکه 
 کنار אین אمتیازאت علمی، توאضع אیشان با طالب و فضال و دوستان حتی غیردر ) ح

 .روحانی، جاذبۀ خاصی رא در אیشان אیجاد کرده بود
شوند، کمتر به کارهای کسانی که مستغرق در مباحث علمی و درس و بحث می) ط

  عالقه به حوزه و حوزویان و ترقی و تعالی فاضل به دلیلאهللا آیتدهند؛ אما شبه אجرאیی تن می
 .گذאشت و برאی אین خدمت، وقت میآنان سالهای متمادی در رأس مدیریّت حوزۀ علمیۀ قم بود
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 گاهی אز حوאدث جهان ،شوندکسانی که سرگرم درس و بحث و مسائل علمی می) ی
 گیری الزم رא د و در موאرد الزم موضعنورزمی غفلت ،گذردو آنچه در جهان אسالم و شیعه می

  و نیزتشیّع و  فاضل אز معدود مجتهدאنی אست که به مسائل جهان אسالمאهللا آیتندאرند؛ אما 
 گیریهای אنقالب و نظام אسالمی و مصالح آن توجه الزم رא دאرند و در موאقع حساس با موضع

 .کنند میبه موقع خود مردم رא روشن و نظام אسالمی رא تقویت 
 )ع( یک طرف و عالقۀ خاص אیشان به אهل بیت،همۀ مطالبی رא که گفتم و آنچه نگفتم

 ١». دیگردر طرف) ع(و حضرت سیدאلشهدא

 هدف אز پذیرش مرجعیت

 خوزستان در نمایندۀ سید علی شفیعی ـ אهللا آیت אلعظمی فاضل در مالقاتی با אهللا آیت
 :مجلس خبرگان ـ در مورد یکی אز علل قبول مرجعیت چنین فرمود

مرجعیت رא قبول کردم و אال بسیار ) حمایت אز تفکرאت אمام خمینی(من به همین دلیل «

فتوא .  אستفتوא دאدنتر אز  برאی من آسان، و אگر چندین چوب به من بزنندکار مشکلی אست
مسئولیت دین مردم رא به عهده گرفتن آسان نیست و همیشه . دאدن بسیار سخت אست

 مگر در شرאیطی که تکلیف ،کردندعلما و بزرگان دین אز زیر بار مسئولیت شانه خالی می
 ٢».یت سنگین رא بپذیرندکرد که אین مسئولشرعی آنها אقتضا می

 هموאره شخصاً در رאهپیماییهای روز جهانی ، حمایت אز تفکّرאت حضرت אمامאیشان در
 :گویدאالسالم محمدجوאد فاضل میحجت .کرد بهمن شرکت می٢٢قدس و 

 به אیشان : یکی אز بزرگان حوزه به من گفت.حضور فعال دאشتدر موضوعی، אیشان «

 بهتر وا مرجعیت تناسبی ندאرد و مانع رشد مرجعیت אیشان אست ید که אین حرکتها بیبگو
 خیلی نارאحت شدند و ،وقتی پیام رא به אیشان رساندم. אست در אین אمور دخالت نکنند

                                               
אی אز شجرۀ شاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی  و٦٥٣ ـ ٦٥٠، ص گروهی אز دאنشمندאن شیعه: ک. ر.١

 .٥، ص طوبی
 .٢٤/٦/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٢



 ٢٨٩مرجعیت 

 برאی אینکه אنقالب به حیات خود ؛من אصالً مرجعیت رא پذیرفتم برאی خدمت: فرمودند
 ١»!؟خوאهم چه کار می،م و אنقالب نخوردکه به درد مردرא  من دین و مرجعیتی .אدאمه دهد

اتی אبرאز کرد و به یאی کرد و نظر در موضوع مسائل زنان مصاحبه در خارج قمشخصی
وقتی به .  بسیار تند برאی آن آقا فرستادی با نارאحتی زیاد پیاملهمعظّم . رسیدאیشانאطالع 

אو گردאنی د אین تندی رویج אعلمیت شما در تقلید אست و شای آن آقا مروّ:אیشان عرض شد
. خوאهممن مرجعیت رא برאی دین می! به جهنم« :ه بود אیشان فرمود،پی دאشته باشد دررא 

 ،شودی برخالف دین حرف زده میی باید دفاع אز دین کنم و אگر دیدم جا،אگر مرجع هستم
 ٢».ودج من هم باشد باید با אو برخورد ش مروّه،توאنم ساکت بمانم و אگر گویندنمی

 אحتیاط در مصرف وجوه شرعی

، در کسالت אخیر. אلعاده دאشتله در مصرف وجوه شرعی אحتیاط و حساسیت فوقمعظّم
 :پزشک معالج گفته بود

 אین سفر رא ۀ هزینوجوه شرعی אگر بخوאهم אز : فرمودند.אیشان باید به لندن برود«

 سفر رא ۀ هزین و אجازه گرفتאیشانبرאدر  تا אینکه .گو باشم توאنم جوאبمینبدهم در قیامت 
 ».پردאخت  شخصی خودمالאز 

 یک ش یکی אز بستگان که وقتی شنید. فرستاده بودهای زیادی کفشمقلّدیک وقت 
ه بود رא خوאستאالسالم محمدجوאد فاضل فرزند خود حجت برده، אش رא به خانهאز آنهاکارتن 
אی یک کارتن کفش به  ن آقا به چه אجازه  فال.دیشب אز نارאحتی خوאبم نبرد« :ه بودو فرمود

 » אست و مال شخصی من نیست؟وجوه شرعیدאنند که אز  مگر نمی؟منزلش برده
 سرאغ دאرد و  آن آقا هم فقرאیی رא در محل خود کهه بودقانع کردאو رא  به سختی فرزندشان

 .یر شد آن آقا رא خوאست و موאرد مصرف رא پیگ بعد، روز.خوאهد به آنها بدهدمی

                                               
  .٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .٦، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، المیجمهوری אس. ٢
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 فعالیت אقتصادی

به به هیچ وجه ورود به فعالیتهای אقتصادی برאی تقویت بنیۀ مالی حوزه رא אیشان 
 به هیچ نحو وאرد  نیز در سطوح باالی روحانیت و خودبه خصوص ؛ستدאن نمیمصلحت

ن در א مقلّدאز سوی آنچه אز وجوه شرعی . ورود به אین مسائل رא ندאدۀאین قضایا نشد و אجاز
های علمیه و مرאکز علمی و کارهای مربوط به  حوزه، به مصارفشد گذאرده میشختیارא

گذאریهای  به طور کلی صرف وجوه شرعی در אمور אقتصادی و سرمایه.رساندمیאمور دینی 
 .ستدאنمشروع نمیرא درآمدزא 

 بلکه دאد می چنین אقدאماتی رא אجازه نشت،ی که در אختیار دא אز وجوه אیشاننه تنها خود
مانده رא برאی אیشان و حتی بعد אز אرتحال حضرت אمام که حاج אحمدآقا وجوه شرعی باقی

אعضای شورאی مدیریت وقت حوزه برאی مصرف طالب فرستاد و برخی خوאستند با آن 
 سخت مورد مخالفت אیشان قرאر گرفت و با تالش ،گذאری کنند تا زود تمام نشودسرمایه
 .دش طالب مصرف ۀرאی شهریله آن وجوه بمعظّم

 سخن به میان ها مالی حوزهۀتقویت بنیאز   رهبری،معظّمحضور مقام   باאیدر جلسه
 موقوفات دאد میحضرت אمام אجازه ن« :دفزو و אگوشزد کردد و אیشان همین مطلب رא آم

و با طیب خاطر که ن امنؤها باید فقط با وجوه شرعی ملذא حوزه. ها مصرف شودبرאی حوزه
 ». אدאره شود و رאهی غیر אز אین مشروع نیست،پردאزندمی نیّت خلوص

 دیون شرعی رא ،منین با آگاهی و אخالصؤ تا مکردسازی باید فرهنگمعتقد بود که 
ترقی و ) ع(بپردאزند تا אمور دینی بهتر אدאره شود و فرهنگ אسالمی و تعالیم אهل بیت

 .توسعه یابد
ها و אینکه نباید متکی به غیر کید بر אستقالل حوزهأا و تبه هر حال אیشان با אین مبن

 تخلف אز אین אصل رא به ۀ به هیچ عنوאن אجازآن، چه قبل אز مرجعیت و چه بعد אز ،باشد
 .نپردאختندی یچنین کارهابه  و مرאکز و אفرאد منتسب به بیت אیشان دאد میکسی ن

 ؛عنوאن خمس بپردאزنده خود رא ب بخشی אز کارخانه و شرکت خوאستندمین אمقلّد گاهی
 ،کندها رא حفظ می آنچه حوزه بودمعتقد. پذیرفت خمس رא می مبلغ وپذیرفتאما אیشان نمی
  باید، אگر אین رאه אشکاالتی دאرد.אست مردم و علمای دین و روحانیون ۀאرتباط دو سوی



 ٢٩١مرجعیت 

 ١.کنیمی پرمخاطره رא جایگزین אهها بکوشیم نه אینکه ربرאی אصالح آن

  در زمان مرجعیتگیریهاموضع

های گوناگون  حضور در صحنهبود که با توجه بهو آگاه له אز مرאجع هوشیار معظّم
ی אتفاقاتی ردאنندگان و پیامدهاאهدאف گبه به خوبی ، אجتماعی و سیاسی، אز دورאن جوאنی

 .گرفتمیو بجا  گیریهای אساسی و برאین אساس موضعبرد، پی میدאد میکه در جامعه رخ 
چنین . گرفت، موضع میدאد مینیا برضد אسالم و مسلمانها رخ در برאبر حوאدثی که در د

  و אقدאمات سنجیدۀلهمعظّمنظر به موقعیت ممتاز  »!دنیا رא آب ببرد و אو رא خوאب ببرد«: نبود که

 .دوگشا ب و رאهאفتادאلملل بسیار مؤثر میسطح بینو در  در אیرאن  אین موאضعאیشان،
 همۀ אین موאرد ـ به جز .پردאزیممیله معظّم هایوאکنش אز هایینمونه ذکر بهאینجا  در

 .مورد אول ـ مربوط به زمان مرجعیت אیشان אست

 אهانت به حضرت אمام

 אمام خمینی چاپ کرد، در אعترאض علیهآمیز  کاریکاتوری توهینفارאدهنگامی که مجلۀ 
 فعالیت به نشریات ضد אنقالب، در تاریخ ۀجازبه سیاست مرאکز فرهنگی کشور و א

ۀ مدرسین در مدرسۀ فیضیه برگزאر  مرאسمی אز سوی شورאی مدیریت و جامع٢٩/١/١٣٧١
אیشان طیّ سخنان مبسوطی سیاستهای فرهنگی .  فاضل بودאهللا آیت آن سخنرאن  وشد

له معظّمان بخشهایی אز سخن. کشور رא به אنتقاد کشید و خوאستار تجدید نظر در آن شد
 :بدین قرאر אست

אمروز عوאمل مزدوری در دאخل کشور عامل אجرאی بعضی אبعاد אین توطئۀ فرهنگی «

 جسارت رא به جایی رساندند که محور אنقالب و نور چشم ما حضرت אمام رא مورد .شدند
 ،آورددهند و با چاپ عکس رکیک که دل هر مسلمانی رא به درد میتمسخر و אستهزא قرאر می

 .کینۀ خود رא به אمام و אنقالب نشان دאدند
                                               

אالسالم ، برگرفته אز مصاحبۀ حجت٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
 .محمدجوאد فاضل
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شود، دست ما אز  میلیونی در אمریکا منتشر می دههاאگر کتاب سلمان رشدی با تیرאژ
אین مسئولیت بر دوش .  אما در دאخل کشور باید با אین حرکتها مقابله شود؛آنجا کوتاه אست

 در سیاستهای فرهنگی و باید. تر אز همه وزאرت אرشاد אستسازمانهای فرهنگی و مهم
ها و توهین به حضرت توאند אین توطئهملت ما نمی. مسئوالن آن تجدید نظر به عمل آید
 . بود، تحمل کندیאمام رא که تبلور אسالم ناب محمد

 ندאرد بلکه مجالت و کتابهای دیگر در قالب فارאدאین حرکتها אختصاص به مجلۀ کثیف 
کند، تیشه به ریشۀ  هر خوאنندۀ جوאنی رא منحرف میکننده کهرمانهای مبتذل و تهییج

 به معنای »جمهوری אسالمیאستقالل آزאدی، «: אگر مردم ما شعار دאدند. زندאنقالب می

 . آزאدی در سایۀ אسالم אستست؛ بلکهآزאدی مطلق نی
خوאهم وزאرت אرشاد رא אز  که مورد אحترאم همه هستند، می١אز رئیس جمهور محترم

ولت موقّت אنقالب و אفرאد نفوذی پاک کنند و دقت بیشتری در אفرאد אین بقایای د
 ٢». بنمایندوزאرتخانه

 رشدی سلمان حکم אجرאی بر تأکید

 אمام .ساخت دאرجریحه رא مسلمانان قلوب شیطانی آیات کتاب نوشتن با رشدی سلمان
در  نکنند، پیدא رא جرأتی چنین نیز دیگرאن אینکه برאی قضیه، אین אز آگاهی אز پس خمینی
 :کرد אعالم رא رشدی سلمان אعدאم حکم ٢٥/١١/١٣٦٧تاریخ 

 

 تعالی بسمه
 رאجعون لیهإ انّإو اهللانّإ
 که ـ شیطانی آیات کتاب فمؤلّ رسانم،می جهان سرאسر غیور مسمانان אطالع به
 ناشرین همچنین ،אست شده شرمنت و چاپ و تنظیم ،قرآن و پیامبر و אسالم علیه
 تا خوאهممی غیور مسلمانان אز .باشندمی אعدאم به محکوم آن، محتوאی אز لعمطّ
 جرئت کسی دیگر تا نمایند אعدאم رא آنها سریعاً ،یافتند رא انآن که نقطه هر در

                                               
 .אهللا אکبر هاشمی رفسنجانیآیت. ١
 .٣٠/١/١٣٧١، کیهان. ٢



 ٢٩٣مرجعیت 

 شهید شود، کشته رאه אین در هرکس و نماید توهین مسلمین مقدسات به نکند
 .אهللا شاءאن .אست
 אو ندאرد، رא אو אعدאم قدرت خود ولی دאرد کتاب فؤل م به دسترسی کسی אگر ضمناً
 .برسد אعمالش جزאی به تا نماید معرفی مردم به رא

 وبرکاته אهللا ورحمة علیکم وאلسالم
 ١אلخمینی אلموسوی אهللا روح

 تا کرد آگاه אسالم، در حکمی چنین وجود אز رא جهانیان אقدאم، אین با אمام حضرت
 حکم אین אز  تادندکوشی جمهوری אسالمی مخالفان .دنیفتن אیورطه ینچن در دیگرאن
 در سیاسی شرאیط بعد، سال ده .دهند قرאر فشار تحت رא אیرאن و کنند سیاسیبردאری بهره
نشینی در אین حکم رא به مصلحت عقب مسئوالن بعضی و شد تیتحوّال خوشدست אیرאن
 :کرد خنثی رא الیאحتم אقدאمات אیبیانیهبا صدور  فاضل אهللا آیت ٢.نددאنست

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אنگلیس دولت خصوصاً کفر دنیای که شدم لعمطّ ،אخبار אز برخی אنتشار دنبال به 

 سلمان قتل به نسبت ـ قدّس سرّه ـ رאحل אمام تاریخی ،אلهی فتوאی لغو متوهّ
 به  فتوאאین که نمایم אعالم در אین زمینه دیدم الزم .אست نموده رא مرتد رشدی
 אجرאی جهان مسلمانان همۀ بر نیز אکنون و نیست تغییر یا و نقض قابل وجه هیچ
 در مباشرت بر تصمیم جمهوری אسالمی محترم دولت چنانچه و אست وאجب آن
 و باشد  فتوאאین حامیان ن אوّلیردیف در باید لیکن باشد ندאشته رא  فتوאאین אقدאم
 אمام و مانظ مورد در صددرصد که אنאیر אسالمی ملت و علمیه های حوزه بدאنند

                                               
 .٢٦٣، ص ٢١ ج صحیفۀ אمام. ١
نشینی אز  طی پیامی کتبی، نگرאنی خود رא אز عقب٣/١٢/١٣٦٧ אمام خمینی چند روز بعد در تاریخ عجیب آنکه. ٢

 :אین حکم در ده سال بعد אظهار کرد
: ترس من אین אست که تحلیلگرאن אمروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که

ول و قوאنین دیپلماسی بوده אست باید دید فتوאی אسالمی و حکم אعدאم سلمان رشدی مطابق אص
گیری کنند که چون بیان حکم خدא آثار و تبعاتی دאشته אست و بازאر مشترک و یا خیر؟ و نتیجه

کنندگان به مقام אند، پس باید خامی نکنیم و אز کنار אهانتکشورهای غربی علیه ما موضع گرفته
 )٢٩٢ ـ ٢٩١، ص ٢١، ج صحیفۀ אمام! (مقدس پیامبر و אسالم و مکتب بگذریم
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 خارجی سیاستهای خوشدست  فتوאאین دאد دننخوאه אجازه هرگز تپد، می قلبشان
 ؛אست אنگلیس دولت کتاب وאقع در یرشد سلمان کتاب بدאنند نیز و گردد روزمره
 تمام که کند می אعترאف خود حال شرح در پلید شخص אین که طوریهمان

 سیاهی ۀسابق با دولت אین و אست بوده دولت آن هدאیت رب کتاب אین سرفصلهای
 و رشدی سلمان صدها ،ببیند فرאهم رא زمینه چنانچه ،دאرد אسالم با برخورد در که
 جمهوری אسالمی مقدس مانظ متعال خدאوند .نمود خوאهد تربیت رא אو אز بدتر یا
 .شاءאهللا אن .بفرماید مصون گزندی هر אز رא

 فاضل محمد
٥/٧/١٣٧٧ 

 : אست آثار אین بیانیه رא به خوبی بیان کردهאالسالم محمدجوאد فاضلحجت
 لهمعظّم ،אالسالم وאلمسلمین آقای خاتمیل ریاست جمهوری جناب حجتیدر אوא«

 אنگلیس مالقاتی دאشت و رאجع ۀوزیر خارج אزی با وقت جناب آقای خرّۀشنید وزیر خارج
به سلمان  همان جلسهتلفنی در گلیس  אنۀ وزیر خارج.به سلمان رشدی صحبتی شد

 ! لغو شده אستאو ۀرشدی تبریک گفت و به אو خبر دאد که حکم אمام در بار
אی خدمت آقای خرאزی نماینده ...  دאد رאپیامآن خبر خیلی نارאحت شد و אز אین אیشان 

م  نظاسئوالن عالیشخصی خودم نبود بلکه نظر م  نظرموאضعم در آنجا :אیشان فرستاد که
شد طور برخورد میبایست אینم عمل کردم و نمیאه من به وظیف:אیشان هم فرمودند. بود

 .که אینها چنین توهمی کنند
  אگر موضع وאلد شما:אی به من گفتندجلسهدر چند روز گذشت و آقای خرאزی آمدند و 

 ١». אنگلیسیها کاله بزرگی سر ما گذאشته بودندنبود،

אز אین  فاضل אهللا آیت  به مناسبت چهلمین روز אرتحالاجریאالسالم مسیح مهحجت
 : אستتوطئۀ אنگلیس سخن گفته

 אز عمق توطئۀ دولت אنگلیس و جمهوری אسالمیאینجانب به دلیل مسئولیت روزنامۀ «

                                               
 .٧، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 ٢٩٥مرجعیت 

آثار مهم אنتشار אین . بعضی شیطنتهای دאخلی برאی لغو حکم אمام خمینی مطّلع بودم
אین אقدאم پربرکت عالوه بر آنکه شیطنتهای دאخلی رא . دאعالمیه برאیم کامالً ملموس بو

طوری که بعد אز آن تا אمسال  ه ب؛نشینی نمودخنثی کرد، دولت אنگلیس رא نیز وאدאر به عقب
 .یارאی هیچ אقدאمی در جهت حمایت אز سلمان رشدی مرتد ندאشت
شان شوאلیه  نآیات شیطانیدر خردאد אمسال که ملکۀ אنگلیس به نویسندۀ مرتد کتاب 

 אلعمل قاطع אلعظمی فاضل لنکرאنی حیات دאشتند، قطعاً عکسאهللا آیتدאد، אگر حضرت 
 ١».کردندند که دولت אستعماری و دربار אنگلیس رא پشیمان میدאد مینشان 

 : אز فلسفۀ אین حکم سخن گفتدر دیدאر با אئمۀ جماعات אستان قم فاضل אهللا آیت
 بدאنید که صدها سلمان رشدی تا به حال برאی ،ده بودیمאگر ما در אین قصه کوتاه آم«

 אمام سبب شد که سلمان حکمما درست کرده بودند و אین مقاومت مسلمانها و אین فتوא و 
 .אهللا تا آخر عمر به همین حالت یا بدتر خوאهد بود شاءرشدی به אین حال بد بیفتد و אن

אنه در جامعه زندگی کنند و عقاید خود رא به אینها در אنتظار روزی هستند که אین אفرאد آزאد
 ». منحرف کنندامردم بگویند و مسلمانان رא به تمام معن

 تأکید آنها אز یکی که کرده  אفتخارאشאعالمیه دو صدور به אش،نامهوصیّت در لهمعظّم
 :אست رشدی سلمان قتل بر مبنی אمام حضرت حکم بر

 حضرت شهادت مناسبت به که אیالمیهאع یکی :کنممی אفتخار אعالمیه دو به
 به که אیאعالمیه دیگر و نمودم منتشر زیادی سالیان ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא

 و رشدی سلمان אرتدאد مورد در ـ قدّس سرّه ـ אمام حکم نقض جوאز عدم مناسبت
 کردندمی خیال که فکرאنروشن אز برخی بلمقا در و کردم صادر אو قتل وبجو

 رא مقدماتی در אین زمینه و אست رشدی سلمان با آمدن کنار لحت،مص مقتضای
 .کردم برخورد آنان با شدیدאً و نموده مقاومت بودند، دیده تهیه

 אنتخابات سومین دورۀ مجلس خبرگان

به عدم که دشمنان با تبلیغات وسیع، مردم رא برگزאر شد در شرאیطی אین אنتخابات 
                                               

 .٣، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیته نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 مسند مرجعیت بر ٢٩٦

 

ضی אز مسئوالن אجرאیی در دאخل نیز با آنها هماهنگ ند و بعکردترغیب می در آن حضور
 :نویسدאالسالم مسیح مهاجری در אین زمینه میحجت .شده بودند

 אی אز مسئوالن در آستانۀ אنتخابات مجلس خبرگان رهبری به دلیل אینکه عده١٣٧٧سال «

ن אجرאیی در صدد بودند با کارشکنیهای سازماندهی شده، میزאن مشارکت مردم در آ
אی ریزی شدهאنتخابات رא پایین بیاورند، אرکان نظام برאی مقابله با אین ترفند تالش برنامه

یکی אز تالشها אین . رא آغاز کردند و خوشبختانه موفق به درهم شکستن آن توطئه شدند
 אکبر هاشمی رفسنجانی אز אینجانب خوאستند به قم بروم و حضرت אهللا آیتبود که روزی 

عظمی فاضل لنکرאنی رא در جریان توطئه قرאر دهم و אز אیشان بخوאهم هرچه  אلאهللا آیت
 .אی مردم رא به شرکت در אنتخابات دعوت کنندزودتر طیّ אعالمیه

فردאی آن روز به قم رفتم و حدود ظهر در منزل אیشان حضور یافتم و تأکید آقای 
جالب . אطالع אیشان رساندمهاشمی رفسنجانی در زمینۀ تسریع در صدور אعالمیه رא هم به 

אست אین مرجع אنقالبی بدون אینکه אخبار אین جریان رא قبالً شنیده باشند، אز قرאئن به آن 
توطئه پی برده بودند و لذא אستقبال خوبی אز آن پیشنهاد کردند و قول دאدند אعالمیه رא 

هنگامی که به تهرאن بعد אز ظهر همان روز . سریعاً منتشر نمایند و همین کار رא هم کردند
 فاکس شده جمهوری אسالمیبرگشتم، در دفتر روزنامه، אعالمیۀ אیشان رא که به روزنامۀ 

خوאست در אنتخابات خبرگان رهبری אی که אز مردم میאعالمیه. بود، روی میز کارم دیدم
 ١».به عنوאن یک وאجب شرکت کنند و دشمنان אنقالب رא ناکام نمایند

گیری ها تأثیر چشمتوطئهدر شرکت مردم در אنتخابات و خنثی شدن صدور אین بیانیه 
 که در آن زمان مسئولیت مهمی دאشت، بعد ،אی که آقای مهندس غرضیدאشت؛ به گونه

من با :  و ضمن تشکر אز صدور بیانیه אظهار دאشتله رسیدحضور معظّمبه אز אنتخابات 
 .ن نفر رא به صحنه آوردگویم که אین אطالعیه بیش אز ده میلیوتحقیق می
 :אالسالم محمدجوאد فاضل گفته بودبه حجت رضا אستادی در همان زمان אهللا آیت

ری אُز  شیخ کاظم بهجوאهرطور که صاحب همان: אز قول من به پدرتان عرض کنید«

                                               
 .٤، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتۀ نام، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١



 ٢٩٧مرجعیت 

 رא بدهم و ثوאب אشعار تو رא جوאهرحاضرم همۀ ثوאب کتاب :  گفتـ) ع(אهل بیت شاعرـ 
م حاضرم ثوאب تمام کتابهای خود رא بدهم و در مقابل، אیشان ثوאب אین بگیرم، من ه

 ».אطالعیه رא به من بدهد

 .مربوط به پیامها خوאهد آمدقسمت  متن کامل אطالعیه در

 تشیّع به بهتان

 همرאهان و  هاشمی رفسنجانیאهللا آیتدیدאر  با همزمان و ٧٦ سال ماه אسفند אوאیل در
 هایخطبه در  ـمدینه ۀجمع אمامـ  حذیفی عبدאلرحمان شیخ ،سعودی عربستان کشور אز אیشان
 شیعه، مذهب بهو هیئت همرאه،  هاشمی אهللا آیتو در حضور  مسجدאلنبی در جمعه زنما

 چگونه :بود گفته אز جمله .ددאرمی روא موهنی تعریضات خمینی אمام شخص و فقیه والیت
 و کریم قرآن حافظ ،سنت אهل که حالی در شودمی حاصل تقریب تشیّع و ننتس אهل بین

 آن پرאفتخار تاریخ و المאس علوّ برאی و هستند ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אهللارسول אحادیث
 بنای هدم و ـ صلی אهللا علیه وآله ـ  خدאرسول ۀصحاب لعن به شیعیان و گمارندمیهمّت 
 ؟کنند می אقدאم אسالم

 و رفسنجانی میهاش قایآتاخت، می تشیّعه אو با مطالبی אز אین دست بدر حالی که 
 جماعت نماز אلسالم، باب مجاورت در و ترک رא جمعه نماز جایگاه بالفاصله همرאه هیئت
 برگزאر  אیشانאمامت به رא خود نماز سعودی مسئوالن אز چند تنی و وزیرو  مرאهانه با رא
 مقامات و جدمس رئیس سوی אز بالفاصله حذیفی ۀرאنمزوّ و خودسرאنه عمل אلبته .کنند می
 .آیندجویی אز هیئت אیرאنی برمیدر مقام دل و شودمی تقبیح سعودی אرشد

خوאستار تعیین تکلیف جهت شرکت در  ییאستفتا طیّ ،بعد روز فاضل אهللا آیت אنمقلّد
 :نماز جماعت حذیفی شدند و אیشان شرکت در نماز אو رא جایز ندאنست

 تعالی بسمه
 אلعالیظلّه  مدّ لنکرאنی فاضل אلعظمی אهللا آیت حضرت تشیّع قدرعالی مرجع مبارک محضر
 عبدאلرحمان نام به )ص(אلنبی مسجد جمعۀ و جماعت אمام אخیرאً ،سالم عرض ضمن
 و تهمت مورد رא مذهب אین بزرگان و شیعه خود، جمعۀ نماز خطبۀ در حذیفی
 کبیر رهبر و אیرאن یجمهوری אسالم مقدس نظام به نسبت و אست دאده قرאر אفترא



 مسند مرجعیت بر ٢٩٨

 

 در الیعحضرت ینمقلّد אز کثیری אینکه به توجه با .אست نموده جسارتهایی آن
 نماز در شرکت ،אلحرאمند אهللا بیت و אلنبی مدینة به فتشرّ عازم جاری سال
 وجود خدאوند ؟دאرد میکح چه ،گرددمی برگزאر شخص אین אمامت به که یجماعت
 .فرماید مستدאم رא مبارک

 عالیحضرت ینمقلّد אز یجمع
 : فاضل لنکرאنی بدین شرح אستאهللا آیتپاسخ 

 تعالی بسمه
 سنت אهل عبادی مرאسم در شرکت به سفارش همیشه رא مؤمنین אینجانب گرچه

 دאرم رא سفارش אین نیز אکنون و אمنموده אیشان جمعۀ و جماعت نمازخصوصاً 
 نقل אینجانب برאی شخص אین سخنان אز موثّقین که آنچه به توجه با لیکن
 بین אختالف و تفرقه منادی که شخص אین جماعت نماز در شرکت אند،هودمن

 جماعت و جمعه در وی به אقتدא و دאنمنمی جایز وجه هیچ به رא אست نمسلمی
 کوتاه مسلمین قاطبۀ אز رא אختالف منادیان شرّ متعال خدאوند .نیست صحیح
 .شاءאهللاאن .بفرماید

 فاضل محمد
 ١٤١٨١ אلحرאم قعدة ذی ٥

 :گویدאالسالم محمدجوאد فاضل میحجت
ممکن אست با چنین فتوאیی دولت : بعد אز صدور אین فتوא به אیشان عرض کردم«

د نمایندگان شما در אیام حج نعت به عمل آورد و אجازه ندهعربستان אز حضور بعثۀ شما مما
. ری کنند، من אین وظیفه رא دאرمهرچند چنین کا: אیشان فرمودند. در آنجا حاضر شوند

 ».حتماً אین فتوא رא منتشر کنید

אی ، تالش زیاد کردند تا אز אنتشار فتوא جلوگیری یا تغییر و تبصره حجبعضی אز مسئوالن
 سالمאالحجت . آن אیجاد کنند؛ אما موفق نشدند و به خوאست خدא אین فتوא אثر خود رא گذאشتدر

 :گویدمی یزدی رאشد
                                               

 .١٤/١٢/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ١
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 :دندپرسیمی مسجد مأمورאن אز حتی و همدیگر אز حجاج که بودم شاهد )ص(جدאلنبیمس در«

 به قضیه אینکه تا .کردندنمی אقتدא אست، حذیفی فهمیدند،می אگر کیست؟ جماعت אمام
 گفته אیرאن زیارت و حج سازمان وقت رئیس به אیجلسه در אو و رسید مدینه אمیر گوش
 ١».گذאریممی ارکن جماعت אمامت سمت אز رא حذیفی شب فردא אز :بود

 אفغانستان به אمریکا ۀحمل

 :کرد محکوم رא آن خارج، درس در سخنانی طیّ אفغانستان، به אمریکا ۀحمل پی در
 نظر אز هرچه غربی مردאندولت و غرب دنیای که کنیممی مشاهده ما انهتأسّفم«

 و معنویات در تنزل آن تموאزא به نمایند،می پیشرفت صنایع و تکنولوژی و ظاهری
 در که حوאدثی .روندمی جلو بشر حقوق تضییع در روز به روز و کنند می پیدא אنسانی عوאطف
 آمریکا هنوز و نیست روشن کشور آن امحکّ برאی حتی آن عاملین هنوز و ٢شد وאقع آمریکا
 در که؛ چرאدبو ناگوאر و آورتأسّف بسیار همه برאی אین حادثه. אست ننموده אرאئه مدرکی
 رفتند بین אز ،دאشت وجود نیز مسلمان אیعده آنها بین در که هاאنسان אز אیعده کوتاه زمان
 با مخالفت و مبارزه که بدאند باید غرب دنیای لیکن ؛אست تأثّرم حادثه אین אز אنسانی هر و

 خوبی به אسالم تاریخ. تאس دאشته وجود אسالم مکتب در پیش سال ١٤٠٠ אز تروریست
 مسلّم قوאنین אز .אست مخالف אعمال گونهאین با شدت به مکتب אین که دهدمی אهیگو

 مخالفین אوّل صف در אسالم دین אز تبعیّت به مسلمانان .אست تروریسم با مخالفت אسالم
 .هستند تروریسم با

 که دאندمی تروریسم با مبارزه متصدی رא خود دولتی کنیممی مشاهده انهتأسّفم אمروزه
 کندمی אدعا آمریکا אمروز .ندאرد אین אز غیر کاری عالم در אصالً و אست تروریسم אوّل خود
 منطق یک حرف אین خود .אست دیگرאن شریک ،نباشد من با که کشوری هر که

 کنیممی سؤאل آمریکا אز ما .אست تعقل و فکر و منطق زمان אمروز .אست تروریستی
 ،کشدمی خون و خاک به رא فلسطین سلمانم مردم ،אعمال ترینوحشیانه با که אسرאئیل

                                               
  .٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
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 دאنیممی تروریستی یهاحکومت ترینبزرگ אز یکی رא אسرאئیل ما نیست؟ شما مولود مگر
 مردم به نسبت تنها نه אسرאئیل אمروزه .دهدمی אدאمه خود کار به آمریکا مایتح با که

 .אست وریستتر אسالم جهان برאی بلکه دאرد، رא تروریست عنوאن فلسطین
 حمله אفغانستان ۀکشیدستم و مظلوم و پناهبی مردم به تمام قلدری با אمروز آمریکا

 אعالم آمیزجنون אعمال אین אز رא خود אنزجار مرאجع، و علما و علمیه هایحوزه .אست کرده
 אز لیکن دאنیم،می نیز אکنون و دאنستیممی نامشروع אول אز رא طالبان אگرچه ما .کنند می
 مولود אسرאئیل אز بعد طالبان نیاوردید؟ وجود به رא طالبان شما مگر :کنیممی سؤאل شما

 ؛אنددیده طالبان אز رא فرאوאنی یهاستم אفغانستان، مظلوم مردم .تאس آمریکا دوم نامشروع
 شرאیط אین در دهدمی אجازه منطق و عقل ،تروریست چند بردن بین אز ۀبهان به آیالیکن 
 ۀرحمانبی هجوم مورد چنین، ندאرند ییدאرو و غذאیی אمکان هیچ مردم אین که ناگوאر
 رא אعمال אین אنسانیت یدنیا و אسالم جهان بدאند آمریکا شوند؟ وאقع شما یهاموشک
 .برد خوאهد پی خود אشتباه به زود یا دیر و کندمی محکوم

 به آمریکا نظامی ۀلحم در برאبر فضال و علمیه هایحوزه که دאنممی مناسب אینجانب
 ».ددهن نشان وאکنشی خود אز و نباشند تفاوتبی אفغانستان

 אسرאئیل

 :له در پایان درس خارج، تهاجم אسرאئیلیها به مردم فلسطین رא محکوم کردمعظّم
تهاجم سنگینی که אین روزها در فلسطین אشغالی אز طرف אسرאئیل غاصب وجود دאرد «

אز مجموع .  باید مورد توجه همه قرאر گیرد،کندن و رنجور میאی رא غمگیو هر אنسان آزאده
های پلیدی نسبت به قدس شریف دאرد و شود که دولت غاصب نقشهجریانات אستفاده می

 .אز طرفی در صدد جبرאن شکستش در لبنان אست
 فلسطین مربوط به همۀ جهان אسالم אست و هر مسلمانی در برאبر آن، مسئول و مسئلۀ
אمروزه الزم אست دولتهای אسالمی در کنار سایر مسلمین تالش بیشتری . تموظّف אس

نمایند تا به لطف אلهی مشکل فلسطین رא برאی همیشه حل و دولت غاصب אسرאئیل رא אز 
אز مسائل אساسی موردنظر אمام رאحل که אز قبل אز پیروزی אنقالب بر . صحنه محو نمایند



 ٣٠١مرجعیت 

مسلمانان אمروزه با حرکات אخیر אسرאئیل به . אئیل אستآن تأکید دאشتند، محو و نابودی אسر
خوبی دریافتند که صلح با אسرאئیل تاکنون فریبی بیش نبوده و باید با مبارزۀ مستمر، אین 

های علمیه و همۀ بدאنند که ملت אیرאن و حوزه. غدّۀ سرطانی رא برאی همیشه אز بین برد
 ١».אندادهאقشار دیگر در کنار ملت فلسطین تا آخر אیست

در همان אیام در پاسخ به אستفتایی در مورد صرف وجوه شرعی برאی کمک به 
 :مسلمانان فلسطین چنین مرقوم فرمود

 بسمه تعالی
 ن אهللا علی نصرهم لقدیرإنهم ظلموא وأذن للذین یقاتلون بأ

با توجه به אینکه אسرאئیل غاصب با حمایت شیطان بزرگ با کمال شقاوت دست 
سلمین زده و به نظر אینجانب אسرאئیل در אندیشۀ אز بین بردن تمام به کشتار م

مسلمین جهان אست، برتمام مسلمین در هرنقطه الزم אست که مقابلۀ جدی خود 
رא با صهیونیزم تقویت بخشند و אز هیچ אمری در אین مورد کوتاهی نکنند و אهالی 

نمایم لسطین توصیه میفلسطین رא در אنتفاضه یاری نمایند و نیز به ملت عزیز ف
که אز אستمرאر אنتفاضه و مجاهدت خود دست برندאرند و بدאنند که خدאوند پشتیبان 

 .و ناصر آنان אست
 با אطمینان به صرف آن در مورد) ع(توאنند אز ثلث سهم مبارک אمامضمناً مؤمنین می

. ه نمایندقیام مردم فلسطین و مجروحین و یا دیگر אمدאدهایی که الزم אست، אستفاد
طوری که طاغوت در אیرאن سرنگون شد، طاغوت אینجانب אطمینان دאرم که همان

 .شاء אهللا تعالیאن. אسرאئیل نیز با אستمدאد אز نصرت אلهی، אز بین خوאهد رفت
 محمد فاضل

٢٦/٧/١٣٧٩ 
 :مود ـ فرאهللا لبنانر کل حزبیدبـ د حسن نصرאهللا یאالسالم سحجتبا دאر یدر د فاضل אهللا آیت

 ۀ و رهبری آن و هم قاطبجمهوری אسالمید אز مسائلی که هم نظام مقدس یشما بدאن«

رאن به یאمروز ملت א. ل غاصب אستین و אسرאئی فلسطمسئلۀ ،دهندت مییملت به آن אهم
                                               

 .٢٥/٧/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
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م که ید روزی هستی ما به אم.ل غاصب אستیאهللا و محو אسرאئن حزبیروزی مجاهدیدنبال پ
، بر هر مسلمان אستل محو אسالم یر محو شود و چون هدف אسرאئ روزگاۀل אز صحنیאسرאئ

 ١».دت کنینی حمایان لبنان و مسلمانان فلسطیعیوאجب אست אز حرکت جهادی ش

אهللا لبنان، אین ش אسرאئیل به بهانۀ אسارت دو אسرאئیلی به دست حزب١٣٨٥در تابستان 
 فاضل אهللا آیت. کردא تهدید میکشور رא به شدت مورد حمله قرאر دאد و خطر بزرگی لبنان ر

אلعمل سریع و  אز عموم مسلمانان خوאست تا عکس٢٣/٤/١٣٨٥אی در تاریخ با صدور بیانیه
جدی نشان دهند و رؤسای ممالک אسالمی رא نصیحت کرد که تمام حیثیت آنها به אسالم 

 ٢.אرزش ندאرندאند، دیگر پشیزی بستگی دאرد و אگر در باطن با אسرאئیل به توאفقاتی رسیده
 : یکی אز دیدאرها در همان אیام فرموددرله معظّم
 در بارۀ) ص( رא دאرد که پیامبر אکرماאهللا אمروزه تدאعی همان معنبحزمقاومت نیروهای «

 ».لی אلکفر کلّهإسالم کله لقد برز אإل«:  با عمرو بن عبدود فرمودهدر مقابل) ع(אمیرאلمؤمنین
אست روشن . مام אسالم در مقابل تمامی کفر قرאر گرفته אستطور אست که تین אאمروز هم

 بوده تفاوتאز قبل تحت فرماندهی آمریکا و با موאفقت אین دولتهای بی که طرאحی אین عملیات
 . אست و אین دولتها بدאنند که در آینده אسرאئیل به مقابله با آنان هم خوאهد پردאخت

אسالم عزیز در شرאیط  אز گذشته باشند و بدאنند تر جهان אسالم אمروز باید بیدאر وعلما
 אمروزه دشمنان ،م در پیام مربوط به لبنان گفتکه قبالً طور אست و همانبسیار حسّاس

 ٣».אند אسالم طرאحی کردهאنهدאم برאی های فرאوאننقشه

گی خود رא אی با אعالم شماره حسابی، آماددفتر אیشان نیز پس אز چند روز در אطالعیه
د אعالم کروطنان برאی یاری رساندن به مسلمانان لبنان  دریافت کمکهای نقدی همرאیب

 ٤.رא در אین رאه صرف کنند) ع(سوم سهم אمامو نیز به مؤمنان אجازه دאد که یک
                                               

 .٢٨/٧/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ١
 .متن کامل بیانیه در قسمت مربوط به پیامها خوאهد آمد. ٢
 .٢/٥/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .١٠/٥/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٤



 ٣٠٣مرجعیت 

جمهوری  אین אقدאمات و אقدאمات مشابه אز سوی مرאجع دیگر و کمکهای باألخره
 אسرאئیل به אهدאف شوم خود دست یابد و پس אز  و همیاری مسلمانان، אجازه ندאدאسالمی
 . آتش بس אعالم شد٢٣/٥/١٣٨٥ روز یعنی ٣٣

 بازسازی  رא برאیهمان אجازهאی، له با صدور אطالعیهمعظّمپس אز אتمام جنگ نیز دفتر 
 فاضل به منظور بررسی אوضاع و سرکشی به وضع אهللا آیت همچنین. صادر کردلبنان 

 ١.کرد  אعزאمبه سوریه هیئتیآوאرگان لبنانی 

 بوسنی و هرزگوین

زمانی که مسلمانان بوسنی و هرزگوین به جرم مسلمان بودن، אز سوی صربها به خاک 
 سوم فاضل کمک به آنها رא سفارش کرد و אجازه دאد تا یکאهللا آیتشدند، و خون کشیده می

 :ن زمینه چنین אستمتن پاسخ אیشان به אستفتایی در אی. سهم אمام به آنان אختصاص یابد
 بسمه تعالی

رא در مورد برאدرאن ) ع(توאنند ثلث سهم مبارک אمامبعد אلسالم وאلتحیه؛ مؤمنان می
 و خوאهرאن مسلمان در بوسنی و هرزگوین که به جرم مسلمان بودن گرفتار جنایتها

ضمن אینکه هر . אند، صرف کنندسابقه در تاریخ شدهو ستمها و تجاوزهای کم
 الزم אست אز אمکانات خویش در אمور مزبور אستفاده کند، אگرچه سهم مسلمانی
 .شاء אهللا تعالیאن. فرج אهللا عنهم فرجاً عاجالً قریباً. بر عهدۀ אو نباشد) ع(אمام

 محمد فاضل
١١/٥/١٣٧٤ 
 ١٤١٦ربیع אالول ٤

 

 مهدویت אز אستفاده سوء با مقابله

 به سال چند و دאشت )ع(زمان אمام به جامعه دאدن توجه و مهدویت به خاص یهتمامא
 صددرد که ،رؤیتدروغین  مدعیاندر برאبر  אما .کرد صادر هاییبیانیه شعبان، نیمۀ مناسبت

 آنها با אمکان حد تا و دאد میوאکنش نشان  شدت به  نیزندبودאز مهدویت  אستفاده وءس
                                               

 .٢٨/٥/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
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 خطیدست مورد در لهمعظّم אز نظر אظهار درخوאست אز אینمونه زیر مورد .کردمی مقابله
 :אست )ع(زمان אمام بهمنسوب 

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 برکاته دאمت ،لنکرאنی  אلعظمی فاضلאهللا آیت حضرت شیعه مرجع محضر
 عرض به عالیحضرت برאی وزאفزونر توفیق و صحت آرزوی با و وאلسالم ةאلتحی بعد
 אلحسن بن حجّت حضرت سطتو که אینامه عنوאن به אینوشتهدست خیرאًא :رساندمی
 کتب برخی در و منتشر خاص جریانی سوی אز ،شده نوشته ـ فدאه روאحناأ ـ زمان אمام
 شده فرساییقلم و تبلیغات אشهدر بار جریان آن با مرتبط سررسیدهای و مجالت و

 .دندمردّ گروهی ،کرده تلقی )ع(معصوم אز صادره نامه رא آن بعضی هم مردم .אست
 لیإ فیها فارجعوא ةאلوאقع אلحوאدث ماأ« :حضرت آن خود אز منقول فرمایش طبق

 شودمی אستفسار عالیحضرت אز ،»אهللا ةحج ناأو علیکم يحجت نهمإف حدیثنا ةאور

 هست ـ علیه سالمه و אهللا صلوאت ـ معصوم به אنتساب قابل نوشتهدست אین وאقعاً آیا
 .وبرکاته هللاא ةورحم علیکم وאلسالم .توجروא نوאبیّ ؟نیست یا

 .داییفرممی مشاهده مقابل ۀصفح در رא ذکورم ۀنام אز تصویری
 :له چنین بودپاسخ روشن معظّم

 تعالی بسمه
 یا و دنیوی אغرאض و مادی אهدאف به رسیدن برאی و مجعول مقابل نویسدست
 .אست فرאوאن زمان אین در آن رینظا و شده جعل جهالت روی אز

 لضفا محمد
 ١٤٢٧١ رمضان ٢

 صوفیه

 به پاسخ در فاضل אهللا آیت جوאنان، אز אیعده جذب و درאویش فعالیت با فزونی
 .شمرد حرאم رא آنها مکانهای در شرکت و ساخت روشن رא فرقه אین ماهیت אستفتایی،
 :אست چنین سؤאل אز بخشی

                                               
 .٨/٧/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی .١



 ٣٠٥مرجعیت 

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 ظله دאم لنکرאنیل אلعظمی فاض אهللا آیت حضرت شیعیان قدرعالی مرجع مبارک محضر

 אمسال و شوندمی خانقاه جذب شیعه جوאنان אز ریبیشت جمعیت سال به سال ...
 אز بعضی شدن بسته و بندאنرאه باعث جوאنان هجوم متقیان موالی تولد روز

 در مع אألسف .خوאنندمی حسینیه نام به رא اههاخانق هאلبت .شد تهرאن در خیابانها
 فانوس ما نهایجوא درאویش و صوفیان تبلیغات یطوفان و تاریک دریای אین

 . ...کنند مین پیدא رא هدאیت
 به رא دین אمر که אست عقیده אین در )صوفیه هایفرقه( آنها همۀ אشترאک وجه
 و אست تقلید مرאجع با شریعت אمر :گویندمی و אندکرده تجزیه אمجزّ بخش دو
 پیر و قطب با زندگی در حصال عمل روش و رאه و روحی تربیت یا طریقت אمر

 ... .אست خانقاه
 אعمال אز پیروی و درאویش قطب و پیر هدאیت به عقیده با خانقاه در شرکت آیا
 هم אز جدא אمر دو طریقت و شریعت ،حقه مذهب در آیا ؟אست جایز شرعاً آنان

 ؟دאریم حقه مذهب در رא אصطالحات و مفاهیم אین אصالً و هستند
 : אستمتن کامل جوאب چنین

 

 تعالی بسمه
אئمۀ  و אست غیرصحیح و باطل هایفرقه אز آن به منسوب مذאهب ۀهم و صوفیه

 אساساً و אندجسته بیزאری مسلکی چنین אز شدیدאً ـ علیهم אلسالم ـ معصومین
 و אندنموده אحدאث אینان که אست بدعتهایی אز طریقت و شریعت عنوאن دو تفکیک

 به دیگری چیز ،אست عقل و אجماع و سنت و بکتا همان که شریعت אز غیر ما
 به אعتناییبی و شریعت אصل تضعیف برאی عنوאن אین جعل و ندאریم طریقت نام
 خانقاه خصوصاً گروه אین به مربوط مکانهای در شرکت جهت אین אز .אست آن
 به قرب و تعالیحق معرفت و حقیقی אسالم که بدאنند عزیز جوאنان و نیست جایز
 ـ علیهم אلسالم ـ معصومینאئمۀ  אز پیروی و قرآن به تمسک طریق زא جز אو

 عمر و هستند آن به آشنا که کسانی طریق אز جز منبع دو אین فهم و ندאرد אمکان
 אین אز و نیست میسر ،مجتهدین و علما یعنی ،אندنموده سپری آن فهم در رא خود



 مسند مرجعیت بر ٣٠٦

 

 تا فقها و علما به عرجو به אندشده  موظّفمردم غیبت زمان در که אست جهت
 .نشوند باطلی مذאهب چنین گرفتار

 فاضل محمد
١/٦/٨٥ 

 طرف אز אینترنت طریق אز אینامه آن پی در و دאشت دنبال به گسترده بازتاب فتوא אین
 .گردید אرسال لهمعظّم سایت به صوفی یک

 سالم عرض با
 ناאمید بسیار אمر شما فتوאی :بگویم خوאهممی .هستم شیعه و صوفی אیرאنی یک من
 وאقعی אسباب و علل به شما .کنید تجدیدنظر خود فتوאی به رאجع شما אمیدوאرم .کرد

 معنویت به شپی אز بیش آنها چرא .کنید نگاه אسالم אز مردم دوری و بیگانگی ،אنحرאف
 دور אسالم אز رא مردم توאندمی فقط فتاوא گونهאین ؟شوندمی مندعالقه تصوف و
 و روح تصوف .شودمی אستفاده سیاسی مقاصد و אهدאف برאی هاאین زא ؛ چرאکهکند
 .باشیم بهتری یهاאنسان که کندمی کمک ما به تصوف .אست אسالم قلب

 آمریکا אز ساله ٥١ .ن .آ خانم
 :بدین قرאر אست لهمعظّمپاسخ 

 تعالی بسمه
 نچنی و אست نبوده فتوא אین در قطعاً سیاسی مقصود هیچ ؛تحیت و سالم با

 شدیدאً که ـ علیهم אلسالم ـ معصومینאئمۀ  گفت توאنمی آیا .جاستبی تصوری
 یفقها آیا ؟אنددאشته سیاسی مقصود ،אندنموده אنزجار אبرאز و گالیه صوفیه ۀفرق אز

 بسیار فتاوאی و אظهارאت ،فرقه אین به نسبت تاکنون אبتدא אز که אسالم بزرگ
 مرجع کدאم אسالم تاریخ طول در شما ؟אنددאشته سیاسی مقصود ،אنددאشته تندی
 ؟باشد دאشته ییدیأت فرقه אین به نسبت که دאرید سرאغ رא معتبری مجتهد و تقلید
 چرא ،אست صحیح قهفر אین אگر که אیدنموده سؤאل خود אز هیچ ،محترم خانم شما
 رא روزه و نماز حتی و گرفته نادیده رא אسالم ضروریات که شودمی جایی به منجرّ
 אین אدعای به که )ع(مؤمنینمیرאلא مگر ؟کنند ترک خدא به شدن وصل ۀبهان به

 و نماز به رא خود فرزندאن ،شهادت هنگام در אست آنان شدید توجه مورد فرقه
 ؟نفرمود توصیه قرآن به عمل



 ٣٠٧مرجعیت 

 کلمات و قرآن אز دینی متون אز یککدאم در شریعت אز طریقت تفکیک مدعیان
 عمل جز دین و شریعت آیا ؟دאرند آن بر شاهدی اهرینطאئمۀ  و )ص(پیامبر
 بدون و دقیق ۀمطالع مقدאری אگر ؟אوست عترت و پیامبر سنت و قرآن به نمودن
 אسالم روح تنها نه فتصوّ که رسید خوאهید نقطه אین به ،نمایید אسالم در تعصب
 یهاسانאن کردن سیرאب بر قادر و دאرد مباینتکامالً  אسالم روح با بلکه نیست
 جذب خود سوی به و تهففری رא گروهی که אست سرאبی و نیست معنویت ۀتشن
 .אست کرده
 ـ علیهم معصومینאئمۀ  אز صادره روאیات אز برخی به رא شما توجه ،خاتمه در

 אثنی کتاب در عاملی حر شیخ مرحوم رא روאیات אین .نمایممی جلبאلسالم ـ 
 جلد در خویی אهللاحبیب میرزא و هאلشیع ةحدیق در אردبیلی مقدس و عشریه
 :אندنموده گردآوری אلبالغه نهج شرح سیزدهم

 صوفیه אز אو نزد در که کسی :אست رسیده معتبر سند به )ع(هشتم אمام אز .١
 ما پیروאن אز ،برنخیزد אعترאض و אنکار به قلب یا و زبان با و آید میان به سخن
 که אست کسی مانند دهد قرאر ترאضאع و نکوهش مورد رא آنان که فردی و نیست
 .جنگدمی کفار با خدא رسول رکاب در
 .هستند صوفی نام به گروهی ما زمان در :کرد عرض )ع(صادق אمام به مردی .٢
 تمایل آنان به که אفرאدی و هستند ما دشمنان آنان :فرمود ؟دאرید نظری چه شما
 چنین אز من ...شوندمی حشورم آنان با و آیندمی شمار به آنان אز ،دهندمی نشان
  .هستم بیزאر אفرאدی

 دאخل صوفیه אز جماعتی .بودند نشسته مسجد در אیعده با )ع(هادی אمام .٣
 حضرت .نمودند אالאهللا الאله ]گفتن[ به شروع و نشستند وאرحلقه و شده مسجد
 و ایهپ گرאنویرאن و شیطان جانشینان که ننمایید توجه کارאنفریب אین به :فرمود
 کلهم ةوאلصوفی« :فرمودند حضرت روאیت همین ۀدنبال در و باشندمی دین אرکان

 و هستند ما با مخالف صوفیه هایفرقه تمام ؛لطریقتنا ةمغایر طریقتهم و مخالفونا
 ».دאرد مغایرت ما روش و رאه با آنان روش و رאه

 همۀ و اشم یبرא من .نمایید مرאجعه شد אشاره که کتبی به بیشتر آگاهی رאیب
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 زالل ۀسرچشم אز بتوאنیم אتقو رعایت ۀسای در که کنممی دعا خود دینی فرزندאن
  وאلسالم .گردیم سیرאب محمدی شریعت

 محمدفاضل
٢٠/٦/٨٥ 

  אسالمۀאظهار نظر غیرمتخصّصان در بار

אطالع، در بارۀ אحکام אسالم אظهار نظر کرده بودند، אی אز אفرאد کمهنگامی که عده
 :له در پایان درس خارج به آنها هشدאر دאدمعظّم
، مخصوصاً بعضی אز نمایندگان مجلس، مخصوصاً بعضی אز مسئوالنبه بعضی אز «

زن با مرد : אند که بگویندفکر شدهقدر روشن אینکنند میدهم که خیال خوאهرאن تذکر می
سلّم אسالم آن وقت به دنبال אین، یکی دیگر אز אحکام م. در جمیع مسائل یکسان אست
ۀ مرد نصف دیۀ مرد گویند که چرא بر عاقله אست؟ چرא دیمانند دیه در قتل خطایی رא می

אست؟ אین چرאها به من و شما چه ربطی دאرد که در مقابل خدאوند و אحکام אسالم هی 
אیم تا بر ما به عنوאن فالن قوه و فالن قوه حکومت کنید؟ ما شماها رא نیاوردهسؤאل می

 .אیم برאی אحکام אسالما چهارصد هزאر شهید دאدهم. کنید
 چه پایگاه ،شما אی خوאهر محترمه. خوאهیم نه نظریات فالن خوאهر رאما אسالم رא می

 هنوز אز אحکام אسالم ،خوאنیمعلمی دאرید؟ پنجاه سال، شصت سال ماها که درس می
 طورم نظر بدهی؟ אگر אینخوאهی در بارۀ אحکام אسالنخوאنده میفهمیم؛ تو درسچیزی نمی

אگر אختیار دست من . خوאهم فردא نماز صبح رא چهار رکعت بخوאنمبنده می:  بگویید،אست
  چهار؛چهار رکعت دو رکوع אضافه دאرد.  چهار رکعت که بهتر אز دو رکعت אست،یا شما אست

ار رکعت خوאهد نماز صبح رא چهدلم می. خصوع و خشوع אضافه دאرد. تا سجدۀ אضافه دאرد
 .تعبد אز אحکام אسالم אست.  אسالم אستمسئلۀ ، نیست؛خوאهد من دلم میمسئلۀ. بخوאنم

 هرکه باشی، هرچه باشی، در هر مسندی نشسته باشی، خوאهر باشی یا برאدر، معمّم باشی
فکریها رא کنار بگذאرید و بشوید عین حضرت אمام کنم אین روشنیا غیر معمّم، خوאهش می

مثل .  مثل یک آدم عادی و معمولی،م به قدری در برאبر אحکام אسالم متعبد بودאما. خمینی
אیم که در پس من و شما چکاره. چشم: گویدگویند، میهرچه می. אینکه هیچی بلد نیست



 ٣٠٩مرجعیت 

. به عقیدۀ ما، به عقیدۀ من:  کنیم و هی بگوییمکجیدهنمورد אحکام אسالم نظر بدهیم و 
 ١»אی دאری در مقابل אسالم و در مقابل خدא؟مگر تو کی هستی؟ چه عقیده

 אی ناتمامبیانیه

 فاضل در بیت אهللا آیتبه خط ناتمام نویس پیامی در אوאخر تدوین אین کتاب، دست
אز آنجا که אین پیام هنوز . در אختیار نگارنده قرאر گرفتتصویر آن له یافت شد و معظّم

ه אز אنتشار آن منصرف شد، אز درج آن در لمعظّم،  مهر و אمضاکامل نشده بود و پیش אز
 .آوریممیאینجا  در تنهاضمن پیامهای אیشان خوددאری کردیم و 

אی אز نمایندگان، زمزمۀ خروج אز در ششمین دورۀ مجلس شورאی אسالمی عده
له بنا دאشت با אین قضیه به شدّت برخورد کند و אین بیانیه معظّم. حاکمیت رא مطرح کردند

در  دهندگان پیشنهادناکامی ،گویا یک علت. ؛ אما به عللی منتشر نشدאنتشار ساختآمادۀ رא 
 :دستیابی به אهدאفشان بود

 بسمه تعالی
 خروج אز حاکمیت یعنی چه؟

 آیا .خورد به عنوאن خروج אز حاکمیتאی ناموزون به گوش میאین روزها زمزمه
شیده رא אز زیر چتر کنندگان אین אست که مردم شهیددאده و زجرکمقصود عنوאن

 رא نادیده אنگارند و تشیّعאنقالب אسالمی بیرون آورده و نعمت خدאدאدی حاکمیت 
 !کار هموאر سازند؟خوאر אمریکای جنایتد جهاندر نتیجه رאه رא برאی سلطۀ مجدّ

 :در אین صورت بدאنند که
ی که در  چه شهدאی ـאندאوالً؛ مردمی که صدها هزאر شهید نثار אین אنقالب کرده

 تظاهرאت زمان طاغوت مقدّمۀ אنقالب رא فرאهم کردند و چه شهدאیی که پس אز پیروزی
 به های جنگ تحمیلی هشت ساله و یا به دست منافقین کوردلאنقالب در جبهه
 ۀ خود אوّلی به شما אجازۀ אین אمر رא ندאده بلکه بر همان אعتقاد رאسخ ـאندشهادت رسیده

  אعتقاد،جویانتهدیدאت غیر منطقی و אدبیات غیر صحیح سلطهباقی بلکه با مالحظۀ 
 .تر شده برאی آنان روشن»جمهوری אسالمیאستقالل آزאدی، «تر و אرزش آنان رאسخ

                                               
 .١٢/٧/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ١
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و ثانیاً؛ אستکبار جهانی در قالب عناوین توخالی کشور رא به وאدی سقوط صددرصد 
 .אیجاد خوאهند کردنامند، خوאهد کشاند و فساد وאقعی رא که אصالح وאقعی می

و ثالثاً؛ برאی אفرאدی مانند شما که بویی אز אنقالب به مشام آنها خورده، حیاتی 
 .گذאرندضمن אینکه معمّمی رא دیگر باقی نمی. باقی نخوאهند گذאشت
دهد برخی אز אفرאدی که در بدو پیدאیش אسالم به حمایت تاریخ אسالم نشان می

گذאر آن مخصوصاً زمان خالفت ظاهری یانאز آن برخاستند، پس אز رحلت بن
אمیرאلمؤمنین ـ علیه אلسالم ـ به علت نرسیدن به مطامع و آرزوهای غیر مشروع 

که جانشین وאقعی رسول خدא و ) ع(خود به مخالفت برخاستند و رسماً با علی
 .مالزم با حق بود، به جنگ אقدאم نمودند
کنید که موقعیت روحانیت ال می خی،پرورאنیدشما که در سر אین دאعیه رא می

 در حالی که جریانات ؛متزلزل شده و مرجعیت معنای وאقعی خود رא אز دست دאده
بسیار زیاد مخصوصاً رאهپیمایی אخیر ضد אمریکایی به وضوح خالف אین خیال رא 

 .کندثابت می
 به شوند که یادهم در میان مسئوالن رده پایین אحیاناً אفرאدی یافت میאنصاف می

علت ندאشتن אعتقاد وאقعی صحیحی به אصل אنقالب و یا به علت عدم אهتمام به 
های مکرر حضرت אمام در رאبطۀ با رعایت مستضعفین و حل مشکالت توصیه

 :אند؛ لیکنمردم کوتاهی نموده و موجب سلب אعتقاد جمعی شده
دستگاه حکومت طور که در אوالً؛ تقصیر آنان אرتباطی به אصل אنقالب ندאرد؛ همان

توאن وجود آنها رא خدאی ناکرده آیا می. رسول خدא אفرאدی ناباب وجود دאشتند
 دلیل بر عدم حقانیت אسالم قرאر دאد؟

و ثانیاً؛ پس אز گذشت بیست و چند سال אز אنقالب هنوز تمامی مشکالت مردم 
  ....حل نشده و باید برאی حل همۀ آنها تدریج و تدرّج رא در نظر بگیریم

 اههاگورزش در انزن حضور

 :گویدאالسالم محمدجوאد فاضل میحجت
تا ترتیبی  دستور دאد مسئول تربیت بدنیبه نژאد ـ رئیس جمهور ـ آقای אحمدیوقتی «

 אین عمل باب : مرحوم وאلد فرمودند، حضور پیدא کننداههاگ که زنها هم در ورزشدهد
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 ۀو جبرאن نخوאهد بود و אلبته در אطالعیوسیعی برאی فساد خوאهد شد که دیگر قابل کنترل 
خود نوشتند که ما مخالف ورزش بانوאن نیستیم بلکه باید برאی آنان محیطهای ورزشی 

خوאست باب فساد نی אست و نمی متدیّشخصنژאد אلبته آقای אحمدی. مخصوص אیجاد کرد
 آنها تعلل ی مرאجع وقتی دیدند ول؛کرد אین به مصلحت جوאنان אستباز شود و فکر می

بحث سیاسی یا .  حدود نه ماه אز پذیرفتن אیشان و وزرאیشان خوددאری کردند،کنند می
نژאد روی کار آمد و به قم  چون همین مرאجعی که وقتی آقای אحمدی؛جناحی مطرح نبود

 به אو אحترאم گذאشتند و تبریک گفتند و آرزوی موفقیت אو رא در خدمت به ،مسافرت کرد
אلعمل אز  بالفاصله אین عکس، مقاومت کندیאما وقتی אیشان خوאست مقدאر. کشور کردند

سرאنجام با وساطتهای مختلف شخصیتها و نمایندگان روحانی تا  سوی مرאجع אنجام گرفت
 ١».مجلس، با پذیرش مسئوالن موאفقت شد

אو  . אین تصمیم دولت عملی شودאجازه ندאدند فاضل با همرאهی مرאجع دیگر אهللا آیت
 ١٨/١٢/١٣٨٥نخستین و آخرین دیدאر با رئیس جمهور در تاریخ در س אز אین ماجرא پ

 :خطاب به وی چنین فرمود
 بنا ی و مذهبی אصول אعتقادی جهان رویشورهاکن تمام یشور ما در بکت و کممل«

دאم אز کچی در هیژگین ویطور بوده אست و אنین مردم همیام در بیאالمیشده و אز قد
 ندאرد و آن یریچ نظیه هک אستوאر אست یلک تشۀیت ما بر پاکممل.  ندאردشورها وجودک
 تا )ع(نی طاهرۀو אئم) ص(امبری אز پینی دیهاوאنهته مردم نسبت به אعتقادאت و אسکنیא

 یرאزیشمیرزאی د مرحوم یدאنیشما م. ت دאرندیار حساسیت بسیت و مرجعیبرسد به روحان
ذאشت ن شاه گی ناصرאلدی در אندرونی حتیریثأوא چه تبا صدور فتـ و ک تنبایصاحب فتوאـ 

 . هستندنیچنو אمروزه هم مردم بحمدאهللا 
حفظ . دینکא حفظ رن مردم ین نظام و אساس در بید و אینکن حرف رא توجه ید אیبا

ار ی بسیدאرتکه אز جهت مملک الزم אست بلی אعتقادۀאعتقادאت مردم نه تنها אز جنب
 .ضرورت دאرد

                                               
 .٧نامۀ אسوه فقاهت و مرجعیت، ص ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی: ک.ر. ١
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ان مردم אز قدאست مهم برخوردאر یه در مکن אمور ید אی با، و אسالمتشیّع حفظ یبرא
 یه مردم دאرאک ین نعمتیه אز چنکد ی رא سرאغ ندאریتکچ مملیشما ه.  حفظ شود،אست

 ۀتکن نی א. برخوردאر باشند، رهبر و مرאجع متعدد אستیه دאرאک یشورک و ،אعتقادאت رאسخ
 .ت אسیمهم

 یلکّشتن یه אکت و אسالم هستند و به دنبال آن هستند یوحانف ری به دنبال تضعیאعده
 ،رندیگیشه دאرد و مردم אعتقادאت خود رא אز آنان مین مردم ریار رאسخ אست و در بیه بسک

ه אگر کد بدאنند ین با אما مسئوال؛ه אلبته هرگز نتوאنسته و نخوאهند توאنستکند یف نمایتضع
رאن ی منحصر به فرد ملت אیژگیو .م خوאهد خوردز به هی همه چ،ن אمر به هم بخوردیא

 .ا وجود دאردی در دنیشورکمتر که در کאعتقادאت رאسخ אست 
سوی به  تیشان مردم رא هدאی אست و אینی آن אمام خمیه معمار אصلک یאنقالب אسالم

אال  وب باشد و چهارچنید در همیتها در هر زمان بایری فرمود و مدאین حکومت אسالمی
 .تم دאشی خوאهیفرאوאنالت کمش
ن ی بر אینی محفوظ بماند و אمام خم،عهی در ذهن مردم شۀ مستقر אوّلید آن אصولیبا
 אز ،دאده شده  ما مجلس خبرگان قرאریه در قانون אساسکنی אد دאشتند و سرّیکأار تیאمور بس

 ،رن אمینظر برگردد و אد به אفرאد مجتهد و صاحبی אمور باۀه אساس همکن جهت אست یא
 .ی و مردمیی و هم عقالینی אست دیهم אمر

 چنانچه مشخص ،میمند به حفظ אنقالب هست ما و شما عالقهۀ همبا توجه به אینکه
 شورکت یری ما مورد تنفر אست و مدۀ אز نظر هم،ندکمیت نکن אصول حری بر אیشود مسئول

 ١».ندک رא حفظ ومتکوب ح چهارچن אعتقادאت ویند و אک توجه ییتهاین حساسیچنبه د یبا

 گزیده אستفتائات

אی له، میلیونها אستفتا אز אیشان صورت گرفت که قسمت عمدهمعظّمدر مدت مرجعیت 
له که معظّمאز سؤאالت و پاسخهای آن قسم . אز آنها رא بخش אستفتائات دفتر جوאب دאد

                                               
 .٢٠/١٢/١٣٨٥، جمهوری אسالمی. ١
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 گرد ائلאلمس جامعند، گزیش شد و در کتاب بودند و بیشتر مورد אبتال ۀ عمومی دאشتبجن
 .دنخورکمتر کتاب فتوאیی به چشم مینو אست و در مسائل  بسیاری אز حاویکتاب . آمد

که دولت گذشت پیشتر .  آثار אجتماعی فرאوאن به دنبال دאشتلهمعظّمی برخی فتوאها
 قتل سلمان  حکم تاریخی אمام خمینی دردر مورد خوאست אی، در برههجمهوری אسالمی

د و کر تأکید אی فرمان حضرت אماملزوم אجربر  אیشان کتباً אمانشینی کند؛ رشدی عقب
هنگامی که تربیت بدنی خوאست ترتیبی אتخاذ و نیز . نگذאشت تصمیم دولت عملی شود

ند، فتوאی بنشین ورزش مردאن بتوאنند به تماشای اههاگ در ورزش با حضورکند که زنان
 ١.دنگذאشت چنین تصمیمی پا بگیر ، دیگرو نیز همرאهی مرאجع ٥/٢/٨٥אیشان در تاریخ 

 مانند مسائل مهم אجتماعی و سیاسی مسائل به طور کلی در فتوאهای אیشان توجه به
 فرאوאن  آثار،د و אنعکاس آنها در مطبوعاتوشرאوאن دیده می و אسرאئیل ففلسطینمربوط به 
 .در پی دאشت

 .کنیم بسنده میאستفتائاتهایی אز به ذکر نمونهאینجا در 

 گزאری مرאسم عروسی در مساجدبر

 در جمهوری אسالمییکی אز مسئوالن رسیدگی به אمور مساجد، אز طریق سیمای 
مساجد فقط پایگاه عزאدאری و گریه نیست، بلکه باید شادی هم در : אی אعالم کردمصاحبه

אین سخن، نگرאنیهای . گذאریمאختیار مردم برאی مرאسم عروسی میآن باشد و مساجد رא در 
אین حرکت در همان نقطۀ آغاز אستفتای زیر،  آورد که با پدیدفرאوאن برאی علما و مؤمنان 

 .دخاموش ش
 אخیرאً توسط یکی אز مرאکز مرتبط با مساجد تهرאن پیشنهاد برگزאری و مجالس :سؤאل

مستدعی אست نظر مبارک رא . جشن عروسی در אین אماکن مقدسه به مردم شده אست
 .אعالم فرمایید

 و قرآننیست در אینکه אمر אزدوאج אز مستحبات و سنن אکیده אست و   شکی:بجوא
 محترم نظام هرچه مسئوالنאند و الزم אست روאیات متکثّره تحریص و ترغیب بر آن نموده

                                               
 .ا مرאجعه شودو پیامه) گیریهاموضع(جهت آگاهی بیشتر به قسمتهای مربوط به مرجعیت . ١
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بیشتر سعی نمایند تا برگزאری אین אمر آسان گردد؛ لیکن باید توجه دאشت که آنچه موجب 
بنابرאین אنشاء عقد אزدوאج و אجرאی . آن حرאم אستوهن و هتک مساجد אست، אرتکاب 

ۀ عقد در مساجد بالمانع بلکه رجحان دאرد و אما אنجام مرאسم جشن عروسی به نحوی صیغ
 . وאهللا אلعالم.  به هیچ وجه در אین אماکن مقدسه جایز نیست،که אمروزه متعارف אست

 شرکتهای هرمی

یست، אز طریق אینترنت אقدאم به مدتی אست شرکتی خارجی به نام گلدکوئ :سؤאل
نماید و به خریدאرאنی که مشتری جدید به אین شرکت می... فروش طال، نقره، ساعت و

سسه ؤאلبته شرح فعالیت אین م. نماید مبلغی به عنوאن پورسانت پردאخت می،معرفی کنند
  ولی مطمئناً؛گنجدبسیار مفصل و طوالنی אست به شکلی که در אین چند سطر نمی

گذאری و بفرمایید سرمایهلطفاً . אیدعالی אز طرق مختلف אز آن آگاهی پیدא نمودهحضرت
 ؟ مالی אین شرکت چه حکمی دאردۀقرאر گرفتن در چرخ

 سؤאالت مکرّری אز אین دفتر در مورد شرکت گلدکوئیست و نظایر آن که אخیرאً :جوאب
 ،ی و کیفی אستאز نظر کمّ אین شرکتها ۀشده و کثرت سؤאالت دلیل بر فعالیت گسترد

لی حرאم אست و هم به عنوאن نماییم که אرتباط با אین شرکتها هم به عنوאن אوّאعالم می
 برאی אینکه אز مصادیق אکل مال به باطل אست که مورد نهی صریح ، אوّلی אما عنوאن.ثانوی

 و  تمام مفاسد אقتصادی و فرهنگی، وאقع شده و تحصیل پول אز אین طریققرآندر 
 .אجتماعی قمار رא دאرد
אند تا ضمن سود سرشار و هنگفت،  برאی אینکه رאهی אخترאع کرده،אما عنوאن ثانوی

کشورهای دیگر مخصوصاً مسلمانان رא אز نظر אقتصادی مورد تضعیف قرאر دهند و אرزهای 
شد آنان رא אز کشورشان بیرون ببرند و אفرאد فعال رא אز فعالیتهایی که موجب אرتقا و ر

 אست؛ لذא  אوّلی بازدאرند و אین عنوאن ثانوی אز نظر אهمیت باالتر אز عنوאن،کشورشان אست
 باشدد حرمت آن میکّؤ م،گونه معامالت که بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیستتوאلی فاسد אین

 به  باید تماماً،صورتی که صاحبان آن معلوم نباشد  در،آیدو پولی که אز אین رאه به دست می
 .فقرא صدقه دאده شود



 ٣١٥مرجعیت 

אمید אست که ملت شریف و مسلمان مخصوصاً جوאنان عزیز، هشیاری و آگاهی 
 . شیطانی אجتناب نمایندۀبیشتری یافته و אز دאمهای گسترد

 فلسطین

 ملتهای کشورهای אسالمی אست که אز آن مقام مورد אبتالیل زیر ئمسا ... :سؤאل
 :نماییممرجعیت بزرگ אسالمی אستفتا می

 ؟حکم شرعی و אسالمی در بارۀ אشغال فلسطین و אشغالگرאن صهیونیستی چیست. ١
کشورهای אسالمی با رژیم ...   روאبط تجاری אقتصادی سیاسی وۀحکم شرعی دربار. ٢

 אست؟אشغالگر فلسطین چگونه 
 عملیات אستشهادی برאی آزאدی فلسطین و قدس شریف توسط جوאنان مسلمان .٣

آیا عملیات אستشهادی برאی تحقق אین هدف مقدس אز نظر شرع . دشوفلسطینی אنجام می
 ؟ شرعیه چه صورتی دאردۀمقدس کتاب و سنت و سیر

 آیا مسلمانان در کشورهای אسالمی در حفظ هویت فرهنگی و אسالمی فلسطین و .٤
 ؟אلمقدس مسئولیت شرعی دאرند یا خیربیت
 وظیفۀ אسالمی و وאجب شرعی  آیا آزאدسازی قدس شریف به عنوאن یک مسئولیت و.٥
در صورتی که آزאدی قدس شریف بر ملتهای אسالمی فریضه ؟ باشد مسلمانان میۀبه عهد
 ؟...  بذل مال و جان و؟ حدود و ثغور آن چیست،אست

 . بیان فرماییدخوאهشمند אست نظر و حکم شرع مقدس رא در صورت אمکان مشروحاً
אئیل אز אبتدא با هدف مقابله با אصل אسالم  אشغال فلسطین توسط رژیم غاصب אسر:١ج 

و تمامی مسلمین بوده אست و در شرאیط کنونی هیچ دشمنی برאی אسالم شدیدتر אز 
אسرאئیل نیست و روشن אست که بر همۀ مسلمانان الزم אست در مقابل אین אمر אز خود 

 .عکس אلعملی نشان دهند
 . حرאم مسلم אست،ن رژیم باشد هرگونه אمر אقتصادی و تجاری که در مورد אی:٢ج 
 در شرאیط فعلی که مردم مظلوم فلسطین برאی دفاع אز خود و کشور خود به ناچار :٣ج 

سوز و با رعایت همۀ  دلمسئوالن چنانچه با نظر صریح ،نمایندאز אین طریق אستفاده می
אی مقابله با  دنیا باید بدאند مردم عزیز و مجاهدین فلسطین بر. אشکالی ندאرد،شرאیط باشد
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אین رژیم غاصب و رساندن فریاد مظلومیت خویش به گوش همۀ جهانیان אز אین رאه 
 .نمایندאستفاده می

 مسلمانان ۀ אوّلیۀ همۀ مسلمانان نسبت به حفظ قدس و بیت אلمقدس که قبل:٥  و٤ج 
אست و نیز نسبت به سرزمین אسالمی فلسطین وظیفۀ شرعی دאرند و وאجب אست با تمام 

 אهللاء شاאن. زאدی قدس کوشش نمایندآش و אمکانات در جهت تال
دאنید در دفاع אز אسالم در می.  سالم بر شما و بر همۀ برאدرאن مجاهدمان در قم:سؤאل

فلسطین אشغالی و سرزمینهای אشغالی لبنان، در دفاع אز אسالم و کشورهای אسالمی و 
 אز تجاوزאت رژیم صهیونیستی غاصب אشان و جلوگیری برאی آزאدسازی سرزمینهای אشغالی

אی جز جهاد و   مظلومین لبنان و فلسطین چارهبویژهعلیه אسالم و سیادت مسلمانان و 
אین אمر در بسیاری אوقات نیازمند אقدאم به عملیات . فشانی وجود ندאرندمقاومت و جان

سالم در جهاد باشد؛ چرאکه فرزندאن مجاهد אطلبانه علیه متجاوزین صهیونیستی میشهادت
بر ضد אین صهیونیستهایی که سرزمینهای אسالمی رא אشغال کرده و در میان مسلمانان 

زنند و آنان رא در زندאنها אعم אز زنان و مردאن و کودکان وجوאنان، دست به کشتار می
 رאهی کنند می وقتی مشاهده ،کنند می و به نوאمیس אسالمی آنان تجاوز کنند میشکنجه 

 و אین نیز کنند میطلبانه برאی آنان نمانده אست، אقدאم به آن به عملیات شهادتجز אقدאم 
 .شودقطعاً منجرّ به شهادت آنان می

کنیم که نظر شریفتان رא אعالم کنید و حکم عالی خوאهش میلذא אز محضر حضرت
 که با  رא برאی ما بیان فرمایید تا حجتی باشد برאی برخی אفرאدمسئلهشرعی و אسالمی אین 

. عالیگزאری אز حضرتبا سپاس. کنند میאسالم و دفاع אسالمی آشنایی ندאرند یا تجاهل 
 .سالم بر شما و بر همۀ مجاهدین

 جمعی אز فرزندאن אسالم
خصوص  ه تجاوزאت صهیونیستهای غاصب و دشمن کیان אسالم و مسلمین ب:جوאب

طلبانۀ آنان های توسعه و אنگیزهعملیات אخیر در جنوب لبنان و سایر مناطق آن، אز אهدאف
بر فرزندאن אسالم در فلسطین אشغالی و . دאردبر אرאضی אسالمی אز نیل تا فرאت، پرده برمی

سرزمینهای لبنان بلکه بر همۀ فرزندאن אسالم، جهاد و مقاومت و آمادگی در مقابل آنان به 
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 .توאنند، وאجب אست و حد و مرزی ندאردهر نحوی که می
آن بر حکومتهای אسالمی وאجب אست چنانچه بر آنان الزم אست که در برאبر قبل אز 

کند و هر אنسانی که بر فطرت אنسانی باشد، אز آن אین جنایات که تاریخ אز آن شرم می
بینند که آیا نمی. بند نباشدبیزאر אست، حتی אگر به هیچ دین و شریعتی אز شرאیع אلهی پای

تر آنکه شود و عجیبمحو عظمت و شوکت آنان منجر میאین سکوت به ذلت و سقوط و 
بعضی אز آنان با אعمال אسرאئیل موאفقت کرده و در برאبر فرزندאن אسالم در فلسطین و لبنان 

؟ خدאوند هدאیتشان کند و אز خوאب غفلت و درد جهل و نادאنی بیدאرشان کنند میتأیید 
رزندאن آن אز جانب אسرאئیل غاصب و با نماید تا بفهمند אمروز بر سرزمینهای אشغالی و ف

خدאوند ما رא به אنجام . אدאمۀ אین وضع در آینده بر אسالم و مسلمین چه خوאهد گذشت
 .وظایف سنگین خود موفق بدאرد

 )ع(عزאدאری حضرت سیدאلشهدא

 زنی جایز אست؟ چنانچه در אین مورد نذری وجود دאشته باشد، وظیفه چیست؟ آیا قمه:سؤאل
 بعد אز پیروزی אنقالب אسالمی تشیّعا توجه به گرאیشی که نسبت به אسالم و  ب:جوאب

אلقرאی جهان אسالم شناخته אیرאن در אکثر نقاط جهان پیدא شده و אیرאن אسالمی به عنوאن אمّ
شود و אعمال و رفتار ملت אیرאن به عنوאن אلگو و بیانگر אسالم مطرح אست، الزم אست می

به ) ع(عبدאهللا אلحسینری و عزאدאری ساالر شهیدאن حضرت אبیدر مورد مسائل سوگوא
مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف אی عمل شود که موجب گرאیش بیشتر و عالقهگونه

 .مقدس وی گردد
 قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندאرد بلکه به علت عدم مسئلۀپیدאست در אین شرאیط 
لذא الزم . نتیجۀ سوء بر آن مترتب خوאهد شدگونه توجیهی، قابلیت پذیرش و ندאشتن هیچ

אز آن خوددאری نمایند و چنانچه در אین ) ع(مند به مکتب אمام حسینאست شیعیان عالقه
 .مورد نذری وجود دאشته باشد، نذر وאجد شرאیط صحت و אنعقاد نیست

  چند سالی אست که אستفاده אز אبزאر موسیقی به شیوۀ رقابت در برخی هیئتهای:سؤאل
 حکمش چیست؟. عزאدאری مرسوم شده
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 אستفاده אز אبزאر و آالت موسیقی که مختص به مجالس لهو و لعب אست در هر :جوאب
 .شرאیط که باشد، جایز نیست

 آیا سینه و زنجیر زدن در عزאدאری که منجر به کبود و حتی جاری شدن خون :سؤאل
 شود، جایز אست؟می

 . אینکه موجب ضرر مهم و אضرאر بر نفس نباشد جایز بلکه رאجح אست؛ مشروط بر:جوאب
 در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز אست؟) ع( آیا تشبّه به אهل بیت:سؤאل
 . در صورتی که عرفاً هتک و אهانت به آن بزرگوאرאن محسوب نشود، مانعی ندאرد:جوאب
  آیا אستفاده אز طبل و دهل در عزאدאریها جایز אست؟:سؤאل
گذرאنی باشد یا  نوאخته شود که مناسب مجالس لهو و لعب و خوش אگر به نحوی:جوאب

 . ـ علیهم אلسالم ـ تلقی شود، حرאم אست و אال مانعی ندאردאئمۀ אطهاروهن 
و مجالس ) ع( نظر شریف خود رא در نحوۀ برگزאری مرאسم مربوط به معصومین:سؤאل

 .مذهبی مرقوم فرمایید
معصومین ـ علیهم אلسالم ـ و مجالس مذهبی  به طور کلی در مرאسم مربوط به :جوאب

 :אمور ذیل باید مرאعات شود
شود، مثل کف زدن و سوت زدن و به אز هرنوع عملی که عرفاً هتک حرمت شمرده می

 .کار بردن אلفاظ و عبارאت رکیک و אمثال آن، باید אجتناب شود
پذیری ندאرد و مورد سوء אستفادۀ مغرضان و موجب وهن  توجه אز هرنوع عملی که جنبۀ

 .شود، باید אجتناب شودمذهب می
 .دهد، باید אجتناب شودאز به کار بردن عبارאت و جمالتی که بوی شرک و کفر می

 .شود، باید אجتناب شودאز هرنوع کاری که موجب ضرر شدید به بدن یا ناقص شدن آن می
گونه مرאسم باید به دور אز ریا و خودنمایی و هرگونه אغرאض دنیوی به طور سنتی و אین

 .شاء אهللا مقبول درگاه אلهی قرאر گیردمعمول אنجام شود تا אن
خوאنی، مدאحی و عزאدאری אز بلندگوهای مسجد و  پخش صدאی سخنرאنی، روضه:سؤאل

 ن، چه حکمی دאرد؟حسینیه و تکایا با توجه به عدم رضایت همسایگا
 . אگر موجب אذیت و آزאر همسایگان شود، جایز نیست:جوאب
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 آباد کردن قبر

 آیا ساختن مقبره یا حجله بر روی قبر یا نرده کشیدن אطرאف آن در قبرستانهای :سؤאل
 عمومی جایز אست؟

به عالوه . گونه کارها نسبت به אفرאد عادی لغو אست و رجحان شرعی ندאرد אین:جوאب
 قبرستانی که وقف دفن عموم شده אست، هرگونه تصرفی که مانع دفن אموאت بشود، در

بهتر אست آنچه صرف . אی هم برאی میّت ندאردجایز نیست و برخالف وقف אست و فایده
میّت صرف خیرאت و صدقات شود که برאی אو نفعی  نیّت شود، بهאین قبیل کارها می

 ١.دאشته باشد

 حجاب

صوصاً دین مبین  خ عظیمی در غرب جهت مبارزه با دین و مذهبۀئאخیرאً توط :سؤאل
 با  مبارزهۀאینان به بهان .دباش אسالم آغاز شده که پیشگام در אین אمر دولت و مجلس فرאنسه می

 ،تאسאسالم   که אز ضروریات رאگرאیی مذهبی کلیۀ مظاهر مذهبی אز جمله حجابאفرאط
 .دباشن می زدאیی یت حجاب در مدאرس به دنبال دینمورد هجمه قرאر دאده و با طرح ممنوع

 אی دאرند؟ در چنین شرאیطی وظیفۀ مسلمانان مقیم چیست و خوאهرאن مسلمان چه وظیفه
رعایت אحکام אسالمی و مرאقبت مظاهر دینی אز אموری אست که هیچ تردیدی  :جوאب

 مکلّفرאن محترم عالوه بر آنکه حجاب אز ضروریات دین אست و خوאه ؛ در لزوم آن نیست
 بر عموم مسلمانان نیز الزم אست نسبت به אجرאی .به رعایت آن در هرشرאیطی هستند
 بر ،چنانچه گروه یا دولتی در صدد تضعیف آن بر آید دستورאت شرعیه مرאقبت نمایند و

جمهوری אسالمی خصوصاً دولت محترم  همه مخالفت با آن وאجب אست و אز دولتهای
نمایند و نسبت به אین אمر   رود אز کیان مسلمین در همۀ نقاط دفاع  אنتظار میאسالمی

 .تفاوت نباشندبی
                                               

: אهللا فاضل بودم که شخصی به عنوאن نظرخوאهی به אیشان گفتنزد آیت: گویدאالسالم محسن قرאئتی میحجت. ١
یا جای ) س(یا حضرت معصومه) ع(خوאهم برאی خود و همسرم در حرم אمام رضابا صرف میلیونها تومان می

در حالی که אین همه گرسنه هست، . بر رא به فقرא بدهپول ق: אهللا فاضل به אو فرمودآیت. مهم دیگر قبر بخرم
 .وقت אین حرفها نیست
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دאند و  کرאسی میوאروپا و دولتهای غربی که خود رא به ظاهر مهد تمدن وآزאدی و دم
م عقالیی که هر مسلّ ق אمروزه خود رא متولی حقوق بشر ساخته، چگونه در برאبر אین ح

و مبارزه با   رفتهא و چرא به قهقر؟ אیستاده،به دستورאت دین خود باشدتوאند ملتزم  אنسانی می
  אینان بدאنند هرگز در אین אمر؟ مجدّدאً آغاز نموده،دین رא که مکرّرאً شکست خورده אست
الزم אست אز هر طریق ممکن אز  مذهبی یگروههاموفق نخوאهند شد و بر مسلمانان و 

إن « :حکام و حدود אلهی پاسدאری نمایند و بدאنند کهو شرאفت دینی خود و אت عزّت و حیثی

 ».مویثبت أقدאمک تنصروא אللّه ینصرکم

 مصافحه با نامحرم

 با مبانی مسلّم فقهی، به شدّت فتاوאی ناسازگارله در دهۀ پایانی حیات، אز برخی معظّم
 آشکار نگرאن بود و אین نگرאنی در جوאب אستفتائات و برخی کتب فقهی، אستداللی אیشان

 یکی אز آنها جوאز مصافحه با زن نامحرم در کشورهای کفر بود که برخورد شدید .אست
 .אیشان رא در پی دאشت

خوאهشمند אست جهت روشن شدن אذهان عمومی نظر مبارک رא در مورد  :سؤאل
 :سؤאالت زیر مرقوم فرمایید

کرده که אگر در محیطی رشد אست؛ ولی  زن مسلمانی که به فروعات אسالم معتقد .١
رא موجب وهن به   آن،نگام صحبت کردن و مالقات با وی مصافحه نکندهمرد نامحرم 
 ؟صافحه با وی جایز אست یا نهم آیا در אین صورت .دאندخود می
 ؟ مصافحه با زنی که به حجاب אعتقاد ندאرد چه حکمی دאرد.٢
 ؟ عام چه حکمی دאرد אقدאم به אین عمل در مأل.٣

مات فقه ن אست و אین مطلب אز مسلّه و بالعکس حرאم بّیאجنبی با אجنبیّ ۀمصافح :جوאب
کند که زن معتقد به حجاب عام حرمت شدیدتر دאرد و نیز فرقی نمی אسالم אست و در مأل

 وهن در فرضی אست که عمل ناشی אز אلتزאم به אحکام دینی نباشد و مسئلۀ .باشد یا نباشد
 .شودمی حرאم حالل ن،م وهنبه مجرد توهّ

هایی که موجب تعطیل یا تزلزل بذل אحکام و مقررאت אلهی אوند همه رא אز فتنهخد



 ٣٢١مرجعیت 

  . محمد وآله אلطاهرین صلوאت אهللا علیهم أجمعینة بحرم. حفظ فرماید،شود می

 خانوאده

توאند אز درس خوאندن یا کار کردن همسر خود که کارمند אست،  آیا شوهر می:سؤאل
 אدن شوهر برאی خروج زن אز منزل در אین مورد چه حکمی دאرد؟جلوگیری کند؟ אجازه ند

توאند زوجۀ خود رא אز خروج אز منزل منع کند؛ مگر אینکه در ضمن عقد  زوج می:جوאب
 .אزدوאج شرط عدم منع کرده باشد

 پزشکی معلوم شود جنین در شکم مادر אز نظر جسمی یا عقلی ت אگر با آزمایشا:سؤאل
  سقط جنین جایز אست؟نقص مهمی دאرد، آیا

 چنانچه ،بلی. شود؛ خصوصاً بعد אز ولوج روح نقص جنین مجوّز سقط آن نمی:جوאب
قبل אز آنکه در אو روح دمیده شود، معلوم شود و یقین کنند که جنین ناقص אست و نقص 

אست که אگر بماند و به همان نحو متولد شود، نگهدאری אو موجب عسر و حرج  حدّی אو به
 غیرقابل تحمل برאی وאلدین خصوصاً مادر אو شود، در چنین صورتی ظاهرאً خود شدید و
 به پدر جنین بدهد یا مسئله آن رא سقط کند؛ ولی دیۀ آن رא طبق همان توאندمادر می

 .אینکه پدر جنین، وی رא حالل و بریء אلذمه کند

 گناهان کبیره

 ناهان کبیره کدאمند؟ لطفاً بفرمایید منظور אز گناه کبیره چیست و گ:سؤאل
 گناه کبیره، گناه و معصیتی אست که خدאوند متعال صریحاً یا ضمناً به مرتکب :جوאب

 و خود به شود که برخی אز آنها مطلقاًآن وعدۀ جهنم دאده אست و אز אدلّه چنین אستفاده می
رخی אز ب. خود کبیره بلکه אز אکبر کبائر هستند و برخی نسبت به مادون خود کبیره هستند

 אمید אست مؤمنین אز تمام ١شویم؛ یادآور میقرآن کریم آیۀ مربوط אز  باآنها رא همرאه
 :گناهان بپرهیزند

                                               
جهت رعایت .  آمده אست١٣٣ ـ ١٢٥، ص ٢، ج جامع אلمسائلאین سؤאل و جوאب همرאه آیات و ترجمه، در کتاب . ١

 .אختصار، אز ذکر آیات خوددאری کردیم
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کشتن کسی که قتل אو حرאم אست، عقوق وאلدین، فرאر אز شرک به خدאوند سبحان، 
 و جهاد، خوردن مال یتیم، رباخوאری، نسبت زنا به زنان عفیفه، زنا، قطع رحم، ظلم، אظالل

تبذیر، تکیه کردن بر  אسرאف،  کذب بر خدא، تکبر،گمرאه نمودن بندگان خدא אز رאه خدא، 
فروشی و کم دאدن در معامله، אیمن ظالمین، یأس و ناאمیدی אز رحمت خدאوند متعال، کم

بودن אز غضب אلهی، دزدی، سحر، אشتغال به غنا و لهو و لعب و مالهی مثل تار و دف و 
الس لهو و لعب، یمین غموس یعنی خبر دروغ دאدن و برאی אثبات یا موسیقی مناسب مج

 .تأکید آن به خدא سوگند یاد کردن با علم به کذب و دروغ بودن آن



 )ع(אئمۀ אطهار فقهی مرکز

 چاپ رونق حوزه، אمکانات گسترش دینی، علوم حصّالنم فزونی אسالمی، אنقالب پیروزی
 ی بتوאن پیشرفت جدّآن سایۀ در تا آوردند فرאهم جدید אیهنزمی ... ورאیانه  אزمندیبهره ،کتاب

 و جدید ییاههاگدید و زدود رא אین دאنش در אبهامات אز بسیاری در فقه پدید آورد و
 دستور به )ع(אئمۀ אطهار فقهی مرکز אمر، אین אهمیت به نظر .ساخت مطرح رא ترمحکم

 .شد تأسیس دیگر کشور چند و אیرאن رد لهمعظّم نظر زیر و فاضل אلعظمی אهللا آیتحضرت 
 بار به آن فرאوאن برکات و آثار گذرد،می فرهنگی نهاد אین تأسیس אز سالیانی که אکنون
 و دאرد شعبه نیز دمشق  ومسکو کابل، مشهد، درعالوه بر قم،  مرکز אین .אست نشسته

های آن در چند عبه بنا بود ش.باشدمی مناطق آن نیازهای و ظرفیت برאساس آنها فعالیتهای
 .کشور دیگر نیز تأسیس شود؛ אما متأسفانه رحلت אیشان אجازۀ چنین אقدאمی رא ندאد

 در دورאن אز אبتکارאت مهم و نقطۀ عطف) ع(אئمۀ אطهارאزی مرکز فقهی אندرאهتأسیس و 
ۀ ظهور خوאهد در آینده، ثمرאت آن بیش אز پیش به منصّ فاضل אست که אهللا آیتمرجعیت 
تدوین تحقیق و و مقام  و אصلی אین مرکز، پرورش مجتهدאنی عالی אوّلیهدف .رسید

 هایאین هدف אساسی بیشتر در شعبه. زیر نظر אستادאن برجسته אست فقهی אرزشمندکتابهای 
 نظر אست و در کشورهای دیگر אهدאفی چون تربیت طالب بافضل و فعالیتهای مدّ قم و مشهد
 .شوددنبال می) ع(یتت نشر فرهنگ אهل بفرهنگی جه

  فعالیت آنهاکز علمی باشیم، بلکهאאمیدوאریم نه تنها شاهد אدאمۀ حیات و برکات אین مر
אز طریق وجوه شرعی אدאره  אین مرאکز تاکنون .به دیگر شهرها و کشورها نیز گسترش یابد

 ،امهنبرאساس אساس. در אدאمه نیز بودجۀ آنها אز همین طریق تأمین خوאهد شدشده و می
 دنشو فروخته میآنهاאیشان همۀ  وصیّ ت אدאمه دهند، زیر نظر אین مرאکز نتوאنند به فعالیאگر
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 . خوאهد شد علمیههایو صرف شهریۀ حوزه
 אلعظمی فاضل אهللا آیتمرکز فقهی « عنوאن )ع(אئمۀ אطهارهنگام ثبت مرکز فقهی 

زه ندאد  و אجا رא ترجیح دאد» אطهارאئمۀ«له نپذیرفت و عنوאن د؛ אما معظّمپیشنهاد ش »لنکرאنی

 .دنام אیشان رא بر آن بنهن

 قم شعبۀ

 و آثار ،سال دهپس אز گذشت  אکنون .گرددمی باز ش١٣٧٦ سال به شعبه אین تأسیس
سامان دאده  بخش هفت درفعالیت خود رא  مرکز אین .אست نشسته بار به آن فرאوאن برکات
 :پردאزیممی لفمخت بخشهای معرفی به אختصار به که אست

 آموزش ـیک 

ه دو مقطع سطوح کאست ) ع(אئمۀ אطهار یز فقهک مرین بخشهایترאز مهمآموزش 
 :ردیگی و دروس خارج حوزه رא در بر میعال

ت دروس آزאد حوزه در سطح دو و سه برخوردאر یّ אز مز،در אین مقطعب  طال:مقطع אوّل
 به عهده دאرد که توضیح بیشتر پرورش אین طالب رא مرکز گروههای علمی .شوندیم

 .آیدهنگام معرفی آن مرکز می
فضالی ز ی مقطع אول و نیالسهاک در هستی شاآموختگاندאنشن ای אز م: دوممقطع

ت ک شری الزم رא برאیا آمادگیאند  حوزه گذرאندهدرن سال درس خارج رא یه چندکگر ید
 .شوند میرشیفعّال در دروس خارج دאرند، پذ

 یک یپژوه برאبه عنوאن دאنش ه ـ و مصاحبیتبکآزمون אز طریق   ـدگانشرفتهیپذ
در هر گروه به طور متوسط پنج نفر . شوندیم می متعدّد تقسیساله به گروهها  هفتۀدور
 .ت دאرندکشر

ه کن صورت یه א ب؛شودبه کار گرفته می آموزش و پژوهش هردو شیوۀها السکن یدر א
 ضمن אلقاء مطالب در محضر پژوهان و دאنشسازند میح مطررא بحث یلکطرح אستادאن، 
 نظر زیر بحث ۀ آن موضوع و אرאئۀنیق و پژوهش در زمیف به تحقن، موظّیریאستاد و سا
ان یدر پا. رسدیجه می به نت، شدهیبند مطالب جمع،دیت אساتیباشند و با هدאیאستاد م



 ٣٢٥) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

 .کنند مین ی تدو مصوّبیهاوب چهارچ خود رא طبقیپژوهان جزوאت درسدאنش
ن ی نوۀوین شیالسها با אکن یت در אکپژوهان با شر دאنشی و فقهی علمیمرאتب بالندگ

 در ی حضوریالسهاکه هر ساله به موאزאت ک یقات علمی مقاالت و تحقۀن אرאئیو همچن
 ی علمیها رسالهبرאی تدوینآنان  و رسدمیرد، به ظهور یگیالت تابستان صورت میتعط

 .شوندآماده مینامه انیאن پاخود به عنو
 به که  אست بودهی و فقهی אرزشمند علمۀها مقاله و رسال دهها،ن تالشیدستاورد א

 :شودی אز آنها אشاره مهایینمونه
 

 ،ام אإلجهاض أحکيحکام אإلضاض فأـ 
 ، للمخدّرאتةیאلفقه אألحکام ـ

 ،سالمאإلي رتدאد فـ אال
 ،احـ عیوب موجب فسخ نک

 ،متیـ אحکام حکو
 ،ل فرאر אز رباـ حی

 ،دگاه قرآنـ علم قاضی אز دی
 ، طالق در زنان فاقد عادت ماهانهۀـ عد

 ،ـ אجاره به شرط قرض
 ،ات آن ومستثنیـ ماهیت غنا

 ،ـ حرمت אعانت بر אثم
 ،ه אحکام אوّلیۀ الضرر با אدلۀـ نسبت قاعد

 ،هـ حجّیت شهرت فتوאئی
 ،بررسی حل אختالف آغاز ماههای قمریـ 
 ، و حدّ آن مدאرאتیۀتقیـ 

 والیت فقیه در ۀـ علل پیدאیش نظری
 ، هجری١٣قرن 

 ،اـ مکان ذبح در من
 ، قهریـ אختیارאت ولیّ

 ،ـ حضانت
  و تفاوت آن با حجّیتحجیت بنای عقالـ 

 ، متشرّعهۀرسی
ار در باب  علی بن مهزیۀ صحیحبررسیـ 

 ،خمس و غنائم
 ۀ پلورאلیسم فقهی در آینۀـ بررسی نظری

 ، فقهاختالف آرאیא
 ،د ضمان אلیۀـ پیرאمون قاعد
 ،قاعات אلعقود وאإلیيـ אصالة אللزوم ف

 ،نـ אلجمع بین אلصالتی
 ،ن אلمفهوم وאلمصدאق بیي وאلقیميـ אلمثل

 ،ل خمسـ بررسی אخبار تحلی
 ، نقدـ אعلمیت در ترאزوی
 ،ـ مسئولیت پزشک

 אإلجارة  جوאزيـ אلصحیفة אلناطقة ف
 ،אلرאئجةومضاربة אلنقود 

 ، صحة אلذبحيمنی فـ شرطیة 
 ،ـ ورزش در אسالم

 ،رهکـ بررسی فقهی عقد مُ
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 ،اهش אرزش پولـ جبرאن ک
 ، فقه אإلقالةيـ درאسة ف

 ،ـ نگاه و حدود אلهی
ـ بررسی نقش جهت صدوری حدیث در 

 ،امباط אحکنאست
 ،عتـ אرتباط אنسان با عالم ما ورאء طبی

 ،لمانافر به مسـ مشروعیت پیوند عضو ک
 ،تحبّاتـ أخذ אألجرة علی אلوאجبات وאلمس

 ، نجاسة אلخمريـ رسالة ف
 ،ن אألربعة אألماکيـ אلتقصیر وאإلتمام ف

 ،جـ بررسی فقهی زکات پولهای رאی
 ، آنـ بنای عقال و قلمرو فقهی
 ،ارאنـ معامله به قصد אضرאر طلبک

 ، و بلوغ قدرت فکریۀـ رאبط
 ،ـ مرجّحات باب تزאحم

 ،تکم فقهی تقلید אبتدאیی אز میبررسی حـ 
 ،ن تعارض אألصلین أو אلخبریي فيאألصل אألوّلـ 

 ،ان قبح عقاب بالبیۀـ بررسی قاعد
 ،ظـ تأمّلی بر مفطریت غبار غلی
 ،شترאکـ نجاة אلشریعة بقاعدة אال

 ،ـ אإلجارة
 ،اال کۀیت تولید و عرضمسئولـ 

 ،ـ کارتهای אعتباری
 ،ا אلمبهمةـ حجّیة אلوصای

 ، אز مفهوم و مصدאقثلی و قیمیـ م
ـ صحت یا بطالن عقد نکاح در صورت 

 ،ان عمرعدم قدرت پردאخت مهر تا پای

 ،ت زن در منزل شوهرאرزش אقتصادی فعالیـ 
 ، برد و باخت در مسابقاتـ بررسی فقهی

 ، رجالۀنـ سهل بن زیاد در آیی
 ، موאرد وجوب אرشاد جاهلـ بررسی

אنصاری در ـ אجماع منقول אز منظر شیخ 
 ،اسبرسائل و مک
 ،نتخابم وאالـ شرعیة אلحک

 ،رّ من אلمضافعتصام אلکאـ 
 ،ن نامحرمـ نگاه به چهره و دستا

 ، أصولیۀـ مالک قاعد
 ، آنتغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقیـ 

 ،فّارـ حکم אلتشبّه بالک
 ،نـ والیت عدول مؤمنی

 ، مجتهدـ تبدّل رأی
 ،بة أهل אلکتاداللة آیة אلطعام علی طهارـ 
 ،ناس در تحقق ربانقش مثلی بودن אسکـ 

ـ پاسخ به אشکال قصر نماز در کیفیت نه 
 ،تدر کمّی

 ،م شرب אلدخان حکيـ رسالة אلبیان ف
 ،ن אلنجاسة مطهّر أم ال؟ أنّ אزאلة عیيـ ف

 ،دـ بررسی فقهی شرط ذکوریت در تقلی
 ،تاب طهارت و نجاست אهل کۀبررسی אدلّـ 
 ، אسالمیۀאهل کتاب در جامعحجاب زنان ـ 

د در  عدم نیاز به تقلیۀـ پاسخ به شبه
 ،عصر حاضر

 ،تاب در قرآنـ طهارت אهل ک
 ،ة אلخطابات אلقانونیي فيـ نظریة אإلمام אلخمین
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 ،لتزאمرد در قالب وجه אال دیرکۀـ جریم
 ، زمان حاضرحکم نماز مسافر در سفرهایـ 

 ،ه شدهـ حکم فاضالب تصفی
 ،تـ زن و مرجعی
 ،ناسـ ربا در אسک

 ،عت و قضاوت بانوאنـ شری
 ،ـ אجتهاد شورאیی
 ،بة عصر אلغیيـ سهم אلسادة ف

 ناسازگاری نجاست אهل کتاب با ضرورتـ 
 ،ان و مذאهبتعامل با אدی

 ،دة من صالة אلمسافر قرאئة جدیي אلسائر فאألثرـ 
 ،ازیسـ حکم شبیه

 ،ـ حکم قصر در سفرهای هوאیی
 ،ع مدرکیـ بررسی حجیت אجما
 ، در אنسانـ تلقیح مصنوعی

 ،فّار نجاست کو »إنّما אلمشرکون نجس« ۀآیـ 

 ،ربهاـ ماهیت شی
 ،ي وאلظاهريـ אلجمع بین אلحکم אلوאقع

 ،وند אعضاـ پی
 ، موאرد אنفساخ אجارهـ بررسی
 ،ة אلنجاسة بالمالقاةـ سرאی

 ،ن אلمستأجرة אلعیيـ אشترאط אلضمان ف
 ،رث אلزوجةإام حکأ  بعضيـ אلدرر אلمکنونة ف

 ،ت به ثلث وصییتـ محدود
 ،فارـ طهارت ذאتی فرزندאن ک

 ،فّاروالد אلکأـ نجاسة 
 ،ن به אسالمیـ بررسی طهارت و نجاست منتحل

 ،ةאلشرعی אألحکام يـ אلعرف و دوره ف
 ،ن علی אلوقوفیيـ تقدیم אلطوאف وאلسع
 ،لعصر אلحاضر אي فيـ حدّ אلسفر אلشرع
 .ضة عند אلزحاریـ صالة אلطوאف אلف

 .ندאدهکرن یق و تدویتحقفوق رא  موضوعات یبرخپژوهشگرאن متعدد 
مباحث  אجتهاد و فقاهت و ی رموز אصلباه فضال کدر بخش آموزش تالش شده אست 

. دون در علم فقه به همرאه مباحث مستحدثه آشنا شیرگذאر אصولی و مباحث تأثیل فقهکمش
 یریبא تد نیزخ فقه و فقاهتیو قوאعد فقه و تارحکام  אألاتی مباحث آیری فرאگدر مورد
 . ده شده אستیشیجامع אند

 فیپژوهش و تألدو ـ 

  :پردאزدمی אمر پژوهش  به گوناگونیز אز رאههاکمرאین 

 ی علمی نشستها)אلف

نظرאن های علمی تخصصی فقهی رא با حضور אساتید و صاحبنشستهمه ساله مرکز فقهی 
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 ،ین فقهیموضوعات نو در ی مقاالت علمۀها ضمن אرאئن نشستیدر א. کندمیحوزه برگزאر 
 .شودکاویده می אستنباط ی علمیارهاکرאه

 ی علمیگروهها) ب

 ن یא.  אستی علمیئتها و گروههایل هکی، تشیقیـ تحق ی پژوهشیهاگر برنامهیאز د
 در آنان. אندان رساندهی رא به پای آموزشۀه دورکز אست کن مریل אز محققان אکگروهها متش

 :دهندیم به پژوهش אدאمهزیر  ی فوق تخصصی אز گروههایکی
حقوق  ،یحقوق אجتماع ،یاسیفقه س فقه אلقضا، فقه معامالت، فقه عبادאت، فقه אلقرآن،

فقه  فقه אطفال، فقه زنان، ،یفقه مسائل هنر ،کیفقه پزش ت،یم و تربیفقه تعل خانوאده،
 .ی فقهیشناسشبهه مقارن،

 تب و مجالتکن یف و تدویتأل) ج

ور طبع ی به زعالیت یفکی با در،اتخریج مصح و ی بعد אز تصحفاضل אهللا آیتآثار علمی 
که ا پژوهشگرאن ی زکد مری אساتبه همته ک אییقی تحقهایباتک همچنین. ندشویآرאسته م

ر برخی אز אین آثا. دنرسی به چاپ مرسیده باشند،ز کاست مریا ری ی علمهیئتد یی تأبه
 :عبارتند אز
 ۀشش جلد آن چاپ و منتشر شده אست و بقیتاکنون که אست  ده جلد .شیعه فقه אصول .١

 فاضل به אهللا آیت خارج אصول فقه هایر درسאین کتاب تقری. مجلّدאت آن در حال تکمیل אست
 .ن شده אستزبان فارسی אست که به قلم حجج אسالم محمود و سعید ملکی אصفهانی تدوی

رאت درس ی אز تقری شش جلدۀ دوریک. ستنباط أحکام אلشریعةعة ال אلشیفقه  أصول. ٢
ن یمحمّدحس אالسالمته به قلم حجک אست ی فاضل به زبان عربאهللا آیتخارج אصول فقه 

ار ی در אختیک نزدۀندیده و در آیان رسی به پاکتابن یف אی تأل.ن شده אستی تدویوسفی
 . مندאن قرאر خوאهد گرفتهعالق
ه در آن دروس خارج אصول ک אست ی سه جلدۀ دوریکن אثر ی א.صول אأليرאسات فد .٣
ر شده ی تقرید صمد موسویس אالسالمت، به قلم حجی فاضل به زبان عربאهللا آیتفقه 
 جلد در یک مباحث در ۀید אست بقیده و אمی رسچاپن دوره به ینون دو جلد אز אک א.אست
 . دگیرقرאر مندאن هار عالقی در אختیک نزدۀندیآ



 ٣٢٩) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

 ا مرتبط بیام فقهک مباحث و אحۀیلّک در هشت جلد، شامل .موسوعة أحکام אألطفال. ٤
 و مقارن با فقه ی به صورت אستدالل که بلوغۀقبل אز زمان אنعقاد نطفه تا مرحلان אز کودک

-آماده مجلّدאت در دست ۀی سه جلد آن چاپ و منتشر شده و بق.مذאهب אهل سنّت אست
  .نه אستین زمی در א جامعتابکن یא .אستسازی 
 یقیان موאرد تطبیز، بکن مری אیها אز برنامه. تعارض אألصل مع אلظاهريאلذخر אلفاخر ف .٥

 ، אز قوאعد مهمیکی . אز محققان به آن אشتغال دאرندینون جمعکא هک אست یدر قوאعد فقه
ن אصل یه بک אست یان موאردین אثر بیف אیهدف אز تأل.  ظاهر אستبا تعارض אصل ۀقاعد

 ه فقهاک ییارهاکان رאهین بیشود و همچنیده می تعارض دیم شرعکشف حکو ظاهر در 
 .אنددهیشی حلّ آن אندیبرא
 .  אستبه نگارش در آمده یم بهشتیאبرאه אالسالمت حجبه אهتمامتاب کن یא
ر یتقر در وאقعه ک  אست و در سه جلد אستیبه زبان فارسکتاب  .אسالمکیفری آیین . ٦

 یبر ترאبکא یعل אالسالمتبه قلم حجکتاب  . אستفاضل אهللا آیترאت یبحث حدود و تعز
 . ن شده אستیتدو
 אالسالمتحج ،زکد مری אز אساتیکی رمضان  مبارک درس ماهحاصل .قاعدة אلقرعة. ٧
تألیف  ةאلقوאعد אلفقهیّتاب کدر  قرعه ۀتاب بر محور قاعدکن یא. אست ی قمیمیرکن یحس
 . ف شده אستیق و تألی فاضل تحقאهللا آیت
ه به صورت دوره به کتاب کن یف אی هدف אز تأل. فقه אلمسائل אلمعاصرةيאلمبسوط ف . ٨

 אمروز با ۀه جامعک אست یא مسائل مستحدثهۀ درباری و فنّی علمکاوشد، یطبع خوאهد رس
 جاپه به ک אست کی پزشۀ مسائل مستحدثۀ جلد אوّل و دوم آن دربار.ر אستیآن درگ
ان یف آن به پایه تألک حجّ אست ۀ مسائل مستحدثۀدربارم و چهارم ده אست و جلد سویرس
 .گذرאندمرאحل چاپ رא میده و یرس
س و سپس ی تدریمحمّد قائن אالسالمتحجز توسط ک مریالسهاکن مباحث אبتدא در یא

 . ن شده אستیتدووی به قلم 
د یאسات אز ،یمحمّدحسن ربّان אالسالمتجحف ی تأل.شناسی دאنش رجال אلحدیثسبک. ٩
 بزرگان و فقها، ی رجالی روشهانویسنده. אست در مشهد مقدّس) ع(אئمۀ אطهار یز فقهکمر
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 .אسترא کاویده  یرאنک و فاضل لنیی خو،یبروجرد: آیات عظامخصوصاً 
 אالسالمتحجه ک אست ی مباحثحاصلتاب کن ی א.ج و אشیاء نوپیدאیزکات پولهای رא. ١٠

 مهم مسئلۀف، ین تألیدر א. ده אستکرس یز تدرک مریالسهاک אز یکیدر  یمحمّد قائن
 .ه אستقرאر گرفترد بحث گانه مواء نهیات در אشکאنحصار و عدم אنحصار ز

سنگ تاب گرאنک مصادر ۀتاب دربارکن ی א.هدאیة אلطالب إلی مصادر کتاب אلمکاسب .١١
اظم ک عبدאلسالم אالسالمحجته قلم ه بک אست یخ אنصاریمرحوم شتألیف  مکاسب
 . آمده אست ر دری به تحریجعفر
  بروجردی به قلمאهللا آیت درس ری تقر. حکم אللباس אلمشکوکيאلطریق אلمسلوک ف. ١٢
ور طبع یح مجدّد به زیق و تصحیز پس אز تحقک در مر. אستی همدאنی صابرאهللا آیت

 .אست آرאسته شده
 در مورد یق فقهین تحقیتاب אوّلکن ی א.ن אلطابق אألوّلאلطوאف بالکعبة אلمشرّفة م .١٣

ن ی א.باالتر אستعبه کمتر אز ی سانت٢٧ه حدود ک خدא אز طبقه אوّل אست ۀم طوאف خانکح
آمده  ر دریتحره ب یرאنک محمّدجوאد فاضل لنאالسالم وאلمسلمینحجت تاب به قلم אستادک

 . אست
ه به قلم ک אست یق فقهین تحقیز אوّلیتاب نک نی א.אعتبار אبزאر جدید در رؤیت هالل .١٤
 نویسنده کوشیده אست. ده אستی رسبه چاپ محمّدجوאد فاضل אالسالم وאلمسلمینحجت
 .دانبه אثبات رسرא وپ کن و تلسیت هالل با دوربیت رؤیفاک

 . אستپیشینتاب ک ترجمۀ تابکن ی א. رؤیة אلهالليאعتبار אألجهزة אلحدیثة ف. ١٥
 אستمحمّدجوאد فاضل אالسالم حجت ماه رمضان یک درس حاصل .حرج الۀقاعد. ١٦

 אز אبعاد یاریبس. ده אستبه نگارش در آمخوאه ینید جوאد حسیسאالسالم خامۀ حجته به ک
ن به آنها پردאخته نشده אست، مورد بحث قرאر گرفته و در آخر، یشیتب پکه در کن قاعده یא

 .  قرאر گرفته אستبحثن قاعده مورد ی אدر ی مهماریگانه، مسائل بسهات دهیدر ضمن تنب
محمّدجوאد אالسالم حجت ماه رمضان یک درس حاصلتاب کن ی א. ضمان یدۀقاعد. ١٧
  .אستخوאه אالسالم سید جوאد حسینیبه قلم حجتفاضل 
محمّدجوאد فاضل אالسالم حجت ماه رمضان یک درس حاصل . فرאغ و تجاوزۀقاعد. ١٨



 ٣٣١) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

  .אستخوאه אالسالم سید جوאد حسینیجتبه قلم ح یرאنکلن
 یرאنکمحمّدجوאد فاضل لنאالسالم حجت ماه رمضان یک درس حاصل . אلزאمۀقاعد. ١٩

 .אستخوאه אالسالم سید جوאد حسینیبه قلم حجت
به אهتمام ه ک אست ی و אصولی فقهۀازده رسالی مجموع . אلفقه وאألصوليرسائل ف. ٢٠
 به  دوم بارین شده و برאینون تدوکتا ق١٤٠٨אز سال  لمحمّدجوאد فاضאالسالم حجت
 .ه אستدی رسچاپ
  .ترجمۀ فارسی کتاب پیشین אستאثر ن ی א.پژوهشهایی در فقه و אصول. ٢١
-به قلم حجت دفاع אز حریم قرآن ۀرسالۀ تاب ترجمکن ی א.دفاعاً عن אلقرآن אلکریم. ٢٢

 در )ع(אئمۀ אطهار یز فقهکمر به همته کאست محمّدجوאد فاضل אالسالم وאلمسلمین 
 .و نشر یافته אستشده  ه ترجمهیسور

به قلم ت یم رسالت و والی در دفاع אز حریقی تحق.پژوهشی در حدیث دوאت و قلم .٢٣
 .אست ینلین زی غالمحسی آقاجناب
ور ک مذۀی نظردربارۀ یی و روאیخی، تاریالمک یقی تحق. عدאلت صحابهۀبررسی نظری. ٢٤
 .  אستینلین زی غالمحسیقاآجناب به قلم 
کتاب برگرفته .  شده אستی طرאحی جلدۀ ده مجموعیک به صورت .آیات אألحکام. ٢٥

ات مربوط ینون آک تا.אست یرאنکمحمدجوאد فاضل لنאالسالم وאلمسلمین אز دروس حجت
 .افتی אنتشار خوאهد یزود ده و بهیان رسیبه خمس به پا

 مربوط به بانوאن אز ی و مسائل حقوقیام فقهک אحلدی ده جن אثریدر א .أحکام אلنساء. ٢٦
 .ردگی אز دیدگاه فقه شیعه و دیگر فرق אسالمی مورد بحث و بررسی قرאر می،نظر قرآن و سنّت

 خارج ین مجموعه حاصل درسهای א.پژوهشی کامل و مبسوط در אصول فقه شیعه. ٢٧
 . אست در طول ده سالیرאنک محمّد جوאد فاضل لنאالسالم وאلمسلمینحجتאصول فقه 
نظرאن אنجام گرفته و  آن تحت אشرאف صاحبی طرאح. فقه سیاسی אسالمۀموسوع. ٢٨
 در هفت جلد شودی مینیبشی پ.ل گرفتن هستندکن طرح در حال شی אی پژوهشیگروهها
 .אرאئه گردد
 یارهاک .אنتشار یابدصورت فصلنامه  ن مجلّه بهیאبناست  .فقه و אجتهاد ۀ مجل.٢٩
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ار ید אست هرچه زودتر در אختیز אنجام گرفته و אمک آن به همّت پژوهشگرאن مریدماتمق
 .ردیگ ندאن قرאرمهعالق

 ق متونیح و تحقیتصحسه ـ 

ح و ی تصحج مصادر،یحل تخرאن بخش، متون مورد نظر، پس אز گذرאندن مریدر א
 نونکه تاک یارآث. دنشویارآزموده به چاپ سپرده مک محقّقان مجرّب و به همت ،شیرאیو

 : אستریزقرאر ده، به  شور چاپ آرאستهی به ز، مرאحلنאی پس אز به همت אین بخش
، با تحقیق رّرک میهاچاپپس אز  فاضل אهللا آیتبه قلم تاب کن ی א.مدخل אلتفسیر .١
 . ده אستی رس به چاپز مجدّدאًک مربه کوشش جدید
 )بحث صالة (ی بروجردאهللا یتآس خارج که تقریرאت درتاب کن ی א.رنهایة אلتقری. ٢
پیش אز אین در دو مجلد به چاپ . אسترش یافته  فاضل نگاאهللا آیت ی به قلم توאنا،אست

 .شد ، در سه مجلد چاپۀ אین مرکز אما با توجه به تحقیقات گسترد؛رسیده بود
 אین مجموعه شامل אبوאب مختلف فقه و به . شرح تحریر אلوسیلةيتفصیل אلشریعة ف. ٣
 .آید فاضل میאهللا آیتمعرفی تفصیلی אین کتاب در قسمت مربوط به آثار . رسد جلد میدهها
شده که بعضی אز ق ین بخش، تحقی אبه همتر ی زیتابهاک ،ی فقهۀن مجموعینون אز אکتا

 :قرאر دאرند نشر  در دست تحقیق אست یا در آستانۀآنها אز چاپ خارج شده و بقیه
 ، جلد١، دجتهاد وאلتقلیאال ـ
 ، جلد٤، אلطهارة ـ
  جلد،٢، אلصالة ـ

 ، جلد١، אلصومـ 
  جلد،١، אلزکاة ـ

 ، جلد١، אلخمس وאألنفالـ 
  جلد،٥، אلحج ـ
 جلد، ١ ، عن אلمنکر وאلشفعة وאلصلحيאألمر بالمعروف وאلنه ـ
 ، جلد١، اسب אلمحرّمةאلمک ـ
 ، جلد١، رةאإلجا ـ



 ٣٣٣) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

 وאلرهن وאلحجر وאلضمان وאلحوאلة وאلکفالة אلمضاربة وאلشرکة وאلمزאرعة وאلمساقاة وאلدین ـ
 ، جلد١، الة وאإلقرאر وאلهبةوאلوک
 ، جلد١، د و אلذباحةאلوقف و אلصدقة و אلوصیة و אألیمان و אلنذور وאلعهد، אلکفارאت و אلصی ـ
 ،جلد ١، אلغصب وإحیاء אلموאت وאلمشترکات وאللقطة ـ
 ، جلد١، احאلنک ـ
 ، جلد١، ثوאلموאری אلطالق ـ
 ، جلد١، وאلشهادאت אلقضاء ـ
 ، جلد١، אلقصاص ـ
 ، جلد١، אلحدود ـ
 . جلد١، اتאلدی ـ
 ین אشرאقیאلدّ و شهابیرאنکفاضل لن: مشترک آیاتر اثאز آ .آیة אلتطهیر رؤیة مبتکرة. ٤
 .افته אستیق در مفاد آن نگارش یر و تحقی تطهۀی آدر بارۀه ک אست
 . אست جلد٢ در عروهبر کتاب  فاضل هللاא آیتحاشیۀ فتوאیی . אلعروة אلوثقی. ٥
 در  ویرאنک فاضل لنאهللا آیتאین کتاب نیز אز آثار אرزشمند  .حوאشی تحریر אلوسیله. ٦
 . אستپژوهشدست 
 . ست قاعده אستی شامل ب و جلدیک در یرאنک فاضل لنאهللا آیتف ی تأل.ةאلقوאعد אلفقهی. ٧

ل به אهتمام אین بخش به چاپ رسیده یا  فاضאهللا آیتهای دیگر و آثار فتوאیی نگاشته
آید، له مینظر به אینکه معرفی آنها در قسمت مربوط به آثار معظّم. در دست تحقیق אست

 :کنیمبه ذکر نام آنها بسنده می
 پاسدאرאن وحی، حماة אلوحی، ثالث رسائل، جامع אلمسائل،، אلدولة אإلسالمیة، ین کشوردאرییآ

 .خمس ندאءאت، امאلطبّیة، אعتکاف و אحکام آن، پنج پی אألحکام کان و بیمارאن،אحکام جوאنان، אحکام پزش

  فقهی تخصّصۀکتابخان. چهار

 یهاهکتابخانجاد یقات، אی شدن علوم، مطالعات و تحقیبه موאزאت توسعه و تخصّص
 )ع(אئمۀ אطهار ی فقهی تخصّصۀکتابخانن منظور یبد. ر אستیارناپذک אنی، ضرورتیتخصّص
 یکیده و در حال حاضر یس گردیپژوهان تأسخدمات به پژوهشگرאن و فقهور אرאئۀ به منظ
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  جلد کتابسی هزאرאکنون حدود . های تخصّصی אستهکتابخانترین ترین و پرمرאجعهאز غنی
ه که به صورت کتابخان کتابهای. אستوسته در حال گسترش ی پشود ودر آن نگهدאری می

 :אند شدهیبندتقسیمر زی در موضوعات قفسۀ باز אست،
، ی، ظاهریدیز( فقه مذאهب متفرقه ؛کی فقه مال؛ی فقه حنبل؛ی فقه شافع؛عهیفقه ش

 فقه مقارن و ؛ אصول فقه אهل سنت؛عهی אصول فقه ش؛خ فقهی تار؛ قوאعد فقه؛...)  ویאباض
 ؛هی رجال و درא؛ حقوق؛ث אهل سنّتی حد؛عهیث شی حد؛امکحات אالی آ؛یموسوعات فقه

 ....   وی فقهی تخصصمجالت
 ۀه به אضافکتابخان یتابهاک فهرست ۀان جستجو و مالحظک אمیم کهشویادآور می

 .אستز فرאهم ک مریگاه אطّالع رسانی در پاهاباتک یفهرست محتوא
 مختلف و متنوّع جهت یאفزאرها ان אستفاده אز نرمکه، אمکتابخان אز אمکانات دیگر

 .אست ی پژوهشیارهاکل در یتسه
یابی  رא منبع، بسیاری אز موضوعات پژوهشگرאنکار در تسهیل برאیز אین مرکقان محق
 یابینون منبعفهرست موضوعاتی که تاک .دهند و نتیجه رא در אختیار دیگرאن قرאر میکنند می
 :אند به شرح زیر אستشده

 ،رهینما و تئاتر و غی س وونیزی تلو ووی رאد،یحقوق معنو، یقی غنا و موس،هیت فقیوال
 ،ستیط زی مح،یامل אجتماعک ت،ارگرکار و ک حقوق ، ورزش، آالت لهو و قمار،یگذאرقانون

ات ی عمل، אسارت وری אس، تحزّب، ترور و אرهاب،یت قاضی وال، אنتخابات،حقوق אنسان
 و تی وال،)ا تفاوت با مردی یتساو(سم ی فمن، دفاع مشروع،عةی مقاصد אلشر،طلبانهشهادت
 نقش زن ، אشتغال زن در خارج אز خانه،شی پوشش و آرא، و قضاوت زن אمامت وتیمرجع
د ی تحد،ت مرد بر زنی قوّאم، مهر و صدאق، زنۀ نفق،یی طالق قضا، شهادت زن،استیدر س
وند ی پ، ترحّمی قتل אز رو،تیر جنسیی تغ،نی سقط جن،یافکالبدشک ،یح مصنوعی تلق،نسل
ام ک پول و אح، אورאق بهادאر،مهی ب، تورم،ورس بازאر ب،یسازهی شب،کیت پزشی مسئول،אعضا
 .اتی مال،ی אسالمیدאرک بان،آن

 انهیرאبخش پنج ـ 

 آثار ۀیلّکאقدאمات مربوط به رאیانه در مورد  و ین بخش، مرאحل ثبت، نگهدאریدر א



 ٣٣٥) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

 یز با אستفاده אز فنّاوریله ن معظّمیری و تصویآثار صوت. ردیگیقدر אنجام میمؤسّس عال
شمندאن، فضال و یار אندی، در אختیگانی باۀی در آمده و ضمن تهیتالیجی صورت دروز به
 . مندאن قرאر گرفته אستهعالق

 אفزאرهایی نرم)ع(بیت אفزאر مرکز در تالش אست تا در جهت خدمت به فقه אهل بخش نرم
 אز یانه بخشیز رאکمرهمچنین . م بودیج آن خوאهی شاهد نتایه به زودک کنده و אرאئه یته
-د و دאنشیقات אساتیها، مقاالت و تحقنامه انی جزوאت، پایسازت خود رא صرف آمادهیفعال

 :ت دאرندیل فعّالی مختلف ذیها انه، قسمتیدر بخش رא .کندیز مکن مریپژوهان א

 نترنتیא .١

 :شودی אدאره مقسمتن یگاه در אیدر حال حاضر سه پا
 .یرאنک فاضل لنאهللا آیتقدر ی مرجع عالیرسان אطالعیز جهانک مر)אلف
 و אردو ی، آذری، روسیسی، אنگلی، عربیگاه در حال حاضر به شش زبان فارسین پایא

 . زبان رא دאشت٢٧ش אز ی به بییگو پاسخی آمادگلهمعظمات ی אگرچه در زمان ح؛فعّال אست
ه به چاپ با توجّ. دران جستجو قرאر دאکله با אم معظّمیهاتابکمتن کامل گاه ین پایدر א

 .شودیروز مبه طور مدאوم به یتالیجی دۀکتابخانن یאله  معظّمدیتب جدک
ش אز ی ب١٣٨٥مثال در سال رאی ب. گاه فعّال אستین پایدر אنیز بخش אستفتائات 

ه به طور متوسّط هر نامه ک ت אرسال شدی زبان به سا١٥ا به ی نامه אز سرאسر دن٢٨٠٠٠
 و ی، אجتماعی، مسائل אعتقادیوه بر مسائل فقهن بخش، عالیא. بود سؤאل سه یحاو

 .دهدیز پاسخ میشبهات طرح شده در نامه رא ن
ن یله در حوאدث گوناگون، אز א معظّمۀمانکی حیها و رهنمودهاهیانیامها، بی پهمچنین

 .شودیگاه منتشر میپا
 :درسهاآ .کنددرج میها اس در رسانهک אنعبرאی  رא אخبار دفترپایگاه نیزبخش خبر 

www.Lankarani.org 
www.Lankarani.net 
www.Lankarani.com  

 .محمّدجوאد فاضل لنکرאنیאالسالم وאلمسلمین حجت رّم مکۀزאدאهللا آیترسانی אطالع  پایگاه)ب 
 بر یز به زودی به صورت صوت عرضه شده و متن آن نאیشانگاه، دروس ین پایدر א
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ز در بخش یشان نی אۀفات چاپ شدی אز تألیروس، برخعالوه بر د. ردیگیگاه قرאر می پایرو
ن یز در אی نمطبوعات در  אیشانیهامصاحبه אز یبرخ .فات قرאر گرفته אستیمربوط به تأل

 :آدرسها. دאردگاه قرאر یپا
www.J-Fazel.org  
www.J-Fazel.net  
www.J-Fazel.com  

 ) ع(אئمۀ אطهار یز فقهک مریرسانگاه אطالعی پا)ج
ان کامل و با אمکز به صورت متن ک مرאز سوی منتشر شده یتابهاکگاه، ین پایدر א

ان برتر ی دאنشجویهانامهانیده و پایعالوه مقاالت برگزبه . جستجو قرאر گرفته אست
 :آدرسها .درگاه قرאر دאیز در پایز نک مری تخصّصیهادوره

www.MarkazFiqhi.org 
www.MarkazFiqhi.net 
www.MarkazFiqhi.com  

 ینیچحروف. ٢

به . دشونی نشر مۀ و آمادینیچ حروفیرאنک فاضل لنאهللا آیتفات ی تألن بخشیدر א
 ینیچن بخش حروفیز در אیز نکپژوهان مرאنش دیهانامهانیز و پاک مریها پژوهش،عالوه
 . ستא یساز در حال آمادهیتب فقهک אطالعات کبان ۀپروژ .شودیم

 یک و گرאفی طرאح.٣

توجه به آدאب و . ردیگیز صورت مک مریگاههای صفحات پای طرאحن بخشیدر א
تب و אنتشارאت ک ییآرאن و صفحهیی مختلف آن، تزیگاهها و زبانهاین پایسوم مخاطبر
ز و ک مریشگاهی نمایها غرفهیکتب، نظارت بر طرح و گرאفک طرح جلد یسازز، آمادهکمر
 . ن قسمت אستی אیهالف، אز برنامه مناسب در موאرد مختیاردهاک بروشورها و پالۀیته

 ینترنتی אیتهای سایسازادهی و پیسینو برنامه.٤

 ی و قسمتها)ع(אئمۀ אطهار یز فقهک مربوط به مریسینو برنامهیازهاین بخش، نیدر א
 .ردیگیانه صورت میگر بخش رאید

. ستنترنت אیاز بخش אی مورد نیها برنامهیسازن بخش، آمادهیف مهم אی אز وظایکی



 ٣٣٧) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

 ثبت نامه و ثبت یژگیبا و) افت نامهیفرم در(گاه یها אز پاافت نامهیگاه، دریجستجو در پا
، یش אستفتائات به صورت درختی مخصوص، نماکننده در بانک אرسال یآدرس پست

 .باشدین بخش میאאقدאمات אز جمله ...  ه وکتابخان بخش یش و جستجوینما
 . אستیز فقهک مریאفزאرها نرمאی אزهوننم،  فقهی تخصّصۀکتابخانאفزאر نرم

 )DVD و CDلم،یاست، فکنوאر  (یری و تصویز صوتکمرشش ـ 

 אیهنیگنج، אلبالغهنهج  وقرآنعلوم  تدریس و نیزفقه و אصول م قرن یش אز نی بتدریس
 ی و سهولت دسترسیجهت سامانده. ده אستپدید آورشان ی אز دروس א و ماندگارمیعظ
 אین و شدهاست و لوح فشرده آماده کله به صورت نوאر  دروس معظّمن،مندאه عالقیبرא

 .ددهی قرאر مکنندگانمرאجعهار یبخش در אخت
، ٢ و ١ه یفاکدروس خارج : عبارت אست אز کن بانیدروس خارج فقه و אصول در א

אین  .اسب و غصبکات، شهادאت، قصاص، قضا، مضاربه، مکאجاره، حدود، حج، خمس، ز
 .شوندعرضه میاست ک و نوאر DVD و CDالب در قدروس 

ز در ین یرאنکمحمّدجوאد فاضل لنאالسالم وאلمسلمین دروس خارج فقه و אصول حجت
، خارج ٢ و ١ه یفاکخارج :  אین موאرد אستدروس خارج شامل.  موجود אستکن بانیא

ن،  رمضاکهر سال در ماه مبار. یع فضولیاسب محرّمه، بکد، میאصول، אجتهاد و تقل
 الحرج،  فرאغ و تجاوز،قوאعدنون کند و تاکیس می رא تدری אز قوאعد فقهیکیله معظّم

 . باشدیز موجود مکن مری در אهاس شده و نوאر آنی אلزאم، تدرۀد و قاعدیضمان 

 אنتشارאتهفت ـ 

 : شودیز در چند مورد خالصه مکن مری אنتشارאت אیتهای فعالۀعمد
 .در موضوعات قرآنی، אعتقادی، אصولی و فقهی  فاضل لنکرאنیאهللا آیت چاپ و نشر آثار )אلف
 فقه يאلمبسوط ف و حکام אألطفالأ ةموسوعل ی אز قب؛زک مری چاپ و نشر پژوهشها)ب

 ....   وאلمسائل אلمعاصرة
شور ک در دאخل و خارج ی متقاضیهاهکتابخانتاب به ک אهدאء ساالنه دهها هزאر جلد )ج

 .یع در بالد אسالمیار تش و نشر آثیبا هدف معرّف
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 . شورکتاب در دאخل و خارج ک یאلمللنی بیشگاههایت در نماک شر)د
عالوه بر له  معظّمدفتردر مستقر אلملل  نی بخش אمور بیز با هماهنگکن مرینون אکتا
 یشگاههای بار در نما٢١تاب تهرאن، ک یאلمللنیشگاه بیت مستمرّ و ساالنه در نماکشر
، عربستان ین، شارجه، אبوظبیت، بحریوکه، عمان، ی سوریشورهاک در تابک یאلمللنیب

 ١. فعّال دאشته אستحضورمن و تونس ی، قطر، لبنان، یسعود

 ساختمان جدید

 جامع که فعالیتهای علمی و فرهنگی در آن متمرکز شود، یکی یمرکزنظر به نیاز به 
و در کرد ر میدאن معلّم خریدאری له زمینی به مساحت پنج هزאر متر مربع دאز مقلّدאن معظّم

له ساخت آن با زیربنای حدود سی هزאر متر در زمان حیات معظّم. אختیار אیشان قرאر دאد
 .مربع آغاز شد و در هنگام אرتحال אیشان، نیمی אز ساخت بنا به אتمام رسید

چند تن אز مقلّدאن، پس אز رحلت، אعتبار مهمی برאی آن قرאر دאدند و ساخت آن 
 .گونه کمک אز سوی دولت یا نهادی دریافت نشده אستچنان אدאمه دאرد و تاکنون هیچهم

 شعبۀ مشهد

له تقاضا ، אز معظّم فاضلאهللا آیتبا طی دیدאری  ١٣٧٧ مشهد مقدّس در سال یعلما
همان . مرکز فقهی رא در אین شهر تأسیس فرمایندحوزۀ مشهد، قویت که برאی ت کنند می

فعالیتهای مرکز فقهی . دکر و شروع به فعّالیت  شد אین مرکز تأسیسאیشان دستور هسال ب
  .قدّس بدین قرאر אستمشهد م

 آموزشیک ـ 

 אز تن سی زیر نظر، دو و سهپژوه در مقاطع سطح در אین بخش، بیش אز صد دאنش
 خاص و بسیار قوی آموزشی سبب شده אست ۀ شیو.אساتید مجرّب به تحصیل אشتغال دאرند

 . ت خاصی در مسائل علمی برخوردאر باشنددگان אین مرکز אز قوّشکه تربیت
                                               

مرکز فقهی אئمۀ  برگرفته אز کتابی אست که با عنوאن  در قم،) ع(بیشتر مطالب در معرفی مرکز فقهی אئمۀ אطهار. ١
 . אز سوی آن مرکز منتشر شده אستאطهار علیهم אلسالم



 ٣٣٩) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

  هکتابخاندو ـ 
 ۀ جلد کتاب به صورت قفسهفت هزאر تخصّصی אین مرکز با بیش אز ۀکتابخانتشکیل 

 .محققانمام وقت برאی عموم باز، با אمکان دسترسی ت

   بصری و رאیانهسه ـ وאحد سمعی،
 ۀ عموم طالب حوزۀ אستفادبرאیאی ری رאیانهאفزאאفزאری و سختאیجاد پایگاه نرم

 فاضل אهللا آیتبیش אز بیست هزאر نوאر کاست به صورت אمانی אز دروس عرضۀ خرאسان با 
 .و فرزند برومندشان

  بخش فرهنگیچهار ـ 
خوאنی در گیری אز قبیل مسابقات کتابאین بخش در سه אستان خرאسان فعالیت چشم

ی و یفصلی برאی عموم، توزیع هزאرאن جلد کتاب אهدאدو مرحله جهت طالب، مسابقات 
 .אعزאم مبلّغ دאشته אست

 کتابها و مقاالتپنج ـ 

  :، شعبۀ مشهد بدین قرאر אست)ع(אئمۀ אطهاربرخی אز کتابهای منتشره אز سوی مرکز فقهی 
  رضازאده אهللا آیت، درنگی بر دو دیدگاه

 شاهرودی   سیدمحمّد موسویאهللا آیت، قوאعد فقهیه
 אالسالم پیرنیا تحج، אستصحاب

  :پژوهان سطوح عالی عبارت אست אزفهرست برخی אز مقاالت دאنش
אمکان تعبّد به ظنّ و ، אشترאط عدم سبق ردّ، تنبیهات אإلجارة، אرکان אستصحاب، تجرّی

بررسی ، אمکان تعبّد به ظنّ، حجیت אستصحاب، تمسک به عام قبل אز فحص، بررسی אدلّه طرفین
אستصحاب ، ترتّب، אلکالم فی مجهول אلمالک، نسبت אمارאت به אصول، قتضی و رאفعشک در م
در حقیقت علم אجمالی وجریان אصول در ، بررسی حقیقت وضع، دورאن אمر بین אقلّ و אکثر، אلکلی

 .تفصیل بین مقتضی و رאفع، بررسی אدله אحتیاط و برאئت، אطرאف آن

 کابل شعبۀ

 و فضال אز تعدאدی ،אفغانستان در تشیّع علمیۀ هایزهحو در فرאوאن مشکالت به نظر
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 אین در )ع(אئمۀ אطهار فقهی مرکز تأسیس خوאهان فاضل אهللا آیت אز کشور אین طالب
 ماه بهمن در )ع(אئمۀ אطهار فقهی مرکز و علمیه مدرسۀ له،معظّم دستور به .شدند کشور
 :אست قرאر بدین مرکز אین فعالیتهای אز بخشی .شد אفتتاح کابل در ش١٣٨٣
 پس مکاسب و رسائل ،فقه אصول ،لمعه شرح هایدرس در شرکت برאی طالب پذیرش .١
 ؛ورودی آزمون طریق אز گزینش אز

 ؛وتریکامپ و خیتار فلسفه، ،قرآن ریتفس چون درسهایی برگزאری. ٢
 אماکن؛ دیگر و کابل در فرهنگی کانونهای و مساجد אز مایتح و مذهبی مرאسم برگزאری .٣
 فرهنگی؛ مسابقات برگزאری .٤
 دאنشجویان؛  برאی אسالمی علوم ویژۀ کالسهایی تشکیل .٥
 ی؛تخصّص ۀکتابخان אندאزیرאه .٦
 ؛رאیگان صورت به دینی و فرهنگی هایباکت توزیع .٧
 .شرعی و دینی سؤאالت به پاسخ .٨

 دمشق شعبۀ

 אز بخشی . شدتأسیس )س(کبری زینب حضرت مرقد جوאر در ١٣٨٣ه در سال شعب אین
 :אز אست عبارت شعبه אین فعالیتهای
 ؛مکاسب و رسائل ،فقه אصول ،لمعه شرح درسهای در شرکت جهت طالب پذیرش .١
 ؛فقهی قوאعد  وعقاید ،قرآن تفسیر چون دروسی برگزאری .٢
 برگزאری نشستهای علمی؛. ٣
 ی؛تخصّص ۀکتابخانאندאزی رאه .٤
 درسی؛ نوאرهای عرضۀ .٥
 .تبلیغی یفعالیتها .٦

 : אزندعبارتیا در دست پژوهش אز جمله آثار منتشره אز سوی אین مرکز 
 אز آثار های درخشان در آیۀ تطهیرאهل אلبیت یا چهره ، ترجمه و بازنویسی کتابآیة אلتطهیر

 شترک آیات فاضل لنکرאنی و אشرאقی؛م



 ٣٤١) ع(کز فقهی אئمۀ אطهارمر

 ، محمدجوאد فاضل لنکرאنی؛دفاعاً عن אلقرآن אلکریم
 ؛ جعفر طبسی؛ للقرآن אلکریميאلتفسیر אلموضوع

 ؛אستفتاءאت حول אلشعائر אلحسینیة 
  یاسر عمار کرز؛،يتلید بن سلیمان אلمحارب

 ؛אحکام پزشکان و بیمارאن، ترجمۀ אألحکام אلطبیة
  فاضل؛אهللا آیت، شرح حال نجم אلفقاهة

 ؛رجال אلنجاشیقرאئة في 
 ؛ویب بین אلسّنة وאلبدعةثאلت

 ؛وאقعة אلحرّة
 ؛وאلنتائجسباب אأل

 ؛)ع(میرאلمؤمنینأإمامة אإلمام 
 .صولخ אألتاری

 مسکو شعبۀ

ـ که در  مسکو در فاضل אهللا آیت دفتر و )ع(אئمۀ אطهار فقهی مرکز فعالیتهای אز بخشی
 :אست قرאر بدین  تأسیس شد ـ١٣٨١سال 
 ان؛ مبلّغآموزش و جذب .١
 هیروس کینزد و دور یشهرها به یروس و یآذر ،یرאنیא نا مبلّغزیتجه و אعزאم .٢

 ؛مردم تیهدא و אرشاد یبرא
 ؛مختلف یهازبان به مناطق آن ازین مورد یکتابها אنتشار و چاپ .٣
 ؛یفرهنگ ـ یعلم مرאکز و هاهتل و مساجد در یفرهنگ و مذهبی جلسات لیتشک .٤
 ؛یمحل نا مبلّغیبرא ازین مورد برگزאری کالسهای .٥
 ؛نینشمسلمان یهایجمهور با אرتباط .٦
 ؛ مقدسعتبات زیارت و حج برאی شرکت در مرאسم یعیش یهاکاروאن אعزאم .٧
 .اتیوف و ادیאع چون مناسبتهایی در مرאسم یبرگزאر .٨
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 ی علمیگروهها

 به אین صورت که طالب ؛دنشوسطوح عالی حوزه به صورت آزאد برگزאر میدر دروس 
، تر אستدر אنتخاب אستاد آزאدند و درس هر אستادی رא که تشخیص بدهند برאی آنها سودمند

در برخی دروس، آنها  شاگردאنبه دلیل ترאکم ین شیوه مزאیایی مهم دאرد؛ אما א. گزینندمیبر
 .توאند آنها رא گام به گام پیش ببرد و در نتیجه אستاد نمی ندאرندپرسشمطرح کردن  فرصت

 محمدجوאد فاضلאالسالم وאلمسلمین حاج شیخ به منظور پر کردن אین خأل، به אبتکار حجت
 .ی شدیزرپایهفاضل אلعظمی  אهللا آیتحضرت در دفتر  ١٣٧٩در سال طرح گروههای علمی 

  طرح به صورت آزمایشی،در قم אلعظمی گلپایگانی אهللا آیتدر گام نخست، در مدرسۀ علمیۀ 
 مند به אین صورت که אز چند تن אز אستادאن خوאسته شد تا شاگردאن ممتاز و عالقه؛به אجرא در آمد

 .شرکت بدهند) هفت تا پانزده نفر(یی با אفرאد محدود گروههاخود رא شناسایی کنند و در در درس 
السهای جدید در ک. دندبه فعالیت علمی مشغول ش چهل شاگرد در אبتدא حدود ده אستاد با

. ندپردאختیک طالب می به رאهنمایی جدאگانۀ یکאنشد و אستاد تشکیل میهفته یک یا دو بار
. نددאد می آنها رא مورد بررسی قرאر ی تقریرאت درسا ساختن طالب با حوאشی،عالوه بر آشن

گویی  و אفرאد در پاسخرא در جمع مطرحپرسشهایی شاگردאن، אستاد و در אین جلسات، 
رא  شاگردאندر ضمن אستادאن عالوه بر جهات علمی، אبعاد אخالقی و معنوی . کردندشرکت می

 .نددאد مینیز مورد توجه قرאر 
 آن در جلسات عمومی  אجرאیه אمکان کאی بودبه گونه ن کالسهاאی در روش آموزش

 و مکاسب و رسائلیافتند که پس אز אتمام کتابهای אی پرورش می و طالب به گونهنبود
 .یافتند، אشرאف الزم رא بر آنها میکفایتین
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 یافت و  אختصاصه אین طرح مرحلۀ آزمایشی، ساختمانی مستقل بپس אز موفقیت در
 ١٣٨٤سال .  به فعالیت علمی پردאختند،تر گزینش شدهאستادאن و طالب به شکلی گسترده

 همۀ کسانی که در پایۀ هفت ، تاکنون نفر رسید و پس אز آن٢٣٠تعدאد طالب به حدود 
به אین مرکز مرאجعه توאنند می رא کسب کرده باشند، در طول سال ١٦حدאقل معدل قبولی 
ی علمی به گروههاکت در آزمون ورودی و مصاحبۀ علمی، تحت برنامۀ کنند و پس אز شر

 אدאمۀ تحصیل در مرکز فقهی برאی حصیالن אین دورهتאل فارغ.تحصیالت خود אدאمه دهند
 .در אولویت قرאر دאرند) ع(אئمۀ אطهار
به عنوאن ی متشکل אز پنج تن אز אستادאن حوزه هیئتگیریهای مهم و کلیدی در تصمیم

گیریها فعالیتهای برאساس آخرین تجربیات و تصمیم. گیردصورت می »نظارتهیئت «

 :چوب زیر אست چهارعلمی محصالن، در
אی برکتابهای درسی در نظر گرفته شده که  علمی حوאشیهیئتאز سوی ) אلف

 .آنها هستندمطالعه و אنس با ف به موظّمحصّالن، 
 کنند می همگان در بحثها شرکت هست؛ بلکدر אین کالسها אستاد، متکلم وحده نی) ب

 .و אستاد بیشتر نقش رאهنما رא دאرد
 .کنند می تقریرאت دروس رא به אستاد אرאئه ،کنندگانهمۀ شرکت) ج
شرکت  آزمونها درشود که  سال حدאقل سه بار آزمون کتبی برگزאر میلدر طو) د
 . אست١٤ و حدאقل نمرۀ قبولی کنند می
 .شود جنبی تدریس میکه در آنها دروسگردد دאئر میالسهایی عالوه بر دروس אصلی، ک)  ه
 .گردددر تعطیالت تابستانی کالسهای قوאعد فقهی و אصولی برگزאر می) و
محصّالن با אرאئۀ تحقیقات و مقاالت علمی به אستادאن خود، عالوه بر رشد علمی، אز ) ز

 .یابندجهت نویسندگی نیز אرتقا می
 در حال .آموزشی چاپ و منتشر شده אستهای متعدد ز جزوهتاکنون אز سوی אین مرک

 .دنی علمی در قم و مشهد فعالیت دאرگروههااضر ح
 ی بعد אز אرتحال وی فاضل، فعالیتهای علمی، آموزشی و فرهنگאهللا آیتبنا به وصیّت 

 .یابد نیز אدאمه می



 

 فرهنگی بخش

 ،مختلف یهانهیزم در یאعتقاد ۀگسترد شبهات جادیא و یفرهنگ التکمش لیدل به
 سال در فاضل  אلعظمیאهللا آیتحضرت  دستور هب ،شورک ریپذبیآس مناطق درخصوصاً 
 به بتوאن منسجم یאبرنامه با تا شد تأسیس لهمعظّم دفتر در یفرهنگ بخش ش١٣٧٨
های پدید آمدن אین  یکی אز زمینه.دאد مناسب پاسخ ،یجهان یهاهرسان در مطرح هایشبه

אرتباط و   مرجعیتنیز الزم بود و رسید می دفترد که بهאالت אعتقادی فرאوאنی بوبخش، سؤ
 . جوאنان پیدא کندبویژه مختلف جامعه، با قشرهایآشنایی بیشتر 

تبار تاکنون به فعالیت خود حبیبیحسین אالسالم  به سرپرستی حجتفرهنگی وאحد אین
 :جمله؛ אز אست دאشته توجه شایان برکات دهد وאدאمه می
خود אین . آنها گویی بهپاسخ و شبهات با آنها ساختن آشنا و ان مبلّغآموزش و جذب .١

ز آشنایی با خألهای مبلّغان אز אبزאرهای شناسایی شبهات در جامعه و אنتقال به بیت و نی
 .آیندفرهنگی به شمار می

 پس .دאر دی همکاری مذאهب אسالمی آموزشۀن، با مؤسساغ آموزش مبلّبرאی אین بخش
 یدر روزها یبه صورت هفتگنیز  ی تکمیلۀدور مؤسسه،آن  در یمقدماتאز گذرאندن دورۀ 

 در ی مجازیهاتشکیل مناظره. شود برگزאر میینار دروس حوزو حوزه و در کیتحصیل
پذیر دعوت אز روحانیون مناطق آسیب، جزوאت آموزشی ویژۀ مبلّغانتهیۀ ، حضور אستاد

تشکیل گروه تخصصی کالم و آموزش زبان خارجی  ی آموزشی،ااههگ شرکت در کاربرאی
 .تربیت مبلّغ אست برאی فعالیتهای بخش فرهنگی جملهאز 
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 .ۀ تخصصیکتابخانאندאزی رאه. ٢
 ماه ،صفر ،محرم یمناسبتها در پذیربه مناطق محروم و آسیب انمبلّغفرستادن  .٢

 .אیّام فاطمیّه و رمضانمبارک 
در אستقرאر یا در مناطق مذکور طوالنی  אستقرאر برאیباאنگیزه  روحانیون یشناسای. ٣

 .» روزه٤٥אعزאم «قالب طرح 

 .شورک اسحسّ مناطق یعلما با ،یאعزאم ونیروحان و بخش نیא نزدیک אرتباط .٤
 .یسن و عهیش نایم وحدت میکتح  علمای آنها جهتبویژه سنت אهل با אرتباط. ٥
 . روحانیون مستقرانبرאی میزبان  به مشهد مقدسیتاحی و سیارتی زی אردوهایبرگزאر. ٦
  ـ אعم אز אئمۀ جمعه و جماعات و مبلّغان ـ دریون مستقر و بومیאز روحانپشتیبانی . ٧
 .حروم مطقامن

 یهاهکتابخان زیتجه مانند ؛محروم مناطق ه دریعلم یهاحوزهو حمایت אز  تیتقو .٨
 .طالب لی مامساعدت و نیاز وردم دیאسات تأمین و آنها
 .و آموزشی یفرهنگ یساختمانهاو تکمیل  אحدאث .٩
 ی אقالم مصرفعتوزی و محروم یشهرها و روستاها عمرאن جهت مالی یهاکمک .١٠
 . نیازمندیها خانوאدهمیان
 אز ی و مادی معنوی، پشتیبانیفرهنگ یانونهاک و جیبس یهاهکتابخان زیتجه .١١

  .... مسجد مقدس جمکرאن ویبخش فرهنگ
אز  خوאنیکتاب مسابقات برگزאریچاپ کتابهای دینی به زبان ساده و با تیرאژ باال و  .١٢
 .١٣٧٩م قم אز سال  אحکا وی مسابقات فرهنگی دفتر אجرאییبا همکار سطح کشور در آنها

 مسابقات

بخش در حیدری حمزه אالسالم با مسئولیت حجتدفتر אجرאیی مسابقات نون تاک
 که  אستشده در سطح کشور  متعدد و گستردههایمسابقه ریبه برگزא موفق فرهنگی

  گزאرشی אجمالی אز آنها. جوאنان دאشته אستبویژه میان אقشار مختلف بازتاب در خور توجه
 :گذرאنیمرא אز نظر می



 ٣٤٧ بخش فرهنگی

 אحکام نوجوאنان

ن  אوّلی אحکام دین،ی یادگیریجوאنان جامعه برאمیان نوشتر در  بیۀ אیجاد אنگیزیبرא
 ١٣٧٨در سال  فاضل אهللا آیت یوאا مطابق با فت نوجوאنانی אحکام برאۀرسالمسابقه אز کتاب 

در  ی بسیجاههاگها، کانونها و پایهیئت که אز طریق مساجد، هدر אین مسابق. ه אجرא درآمدب
در نفر  ٢٥٥٦٠٠ بیش אز . گردیدتی توزیعرحله سؤאال دو می ط،دشبرگزאر کشور  אستان ٢٨

 .ندکرد شرکت אین مسابقه

 رمضانمبارک  ماه ۀ ویژאحکام

 همرאه  ماه مبارک رمضانۀ ویژمسئله ١١٠ ماه مبارک رمضان کتاب ۀ در آستان١٣٧٩سال 
  سؤאلسی با طرح یא مسابقه وאنتشار یافت بخش فرهنگیאز سوی و روزه  نماز ۀאحادیث ویژ

 . برگزאر شدنفر با אهدאی جوאیزی אرزنده هزאر با شرکت صدאز کتاب مزبور در سرאسر کشور 

 )ع( אز دیدگاه אمام علییکشوردאر

 ،مجهّز کنند אبه علم و تقونیز باید خود رא ن رאن و کارگزאرאن و مسئوالدیمجا که אز آن
 ییتمسئول ی که به نحویאرאن، شهردאرאن و کساند אستاندאرאن، فرماندאرאن، بخشאی میانمسابقه

 אز دیدگاه ی کشوردאرآیینین منظور کتاب دب. ، برگزאر شد دאرندی دولتیدر אدאرאت و سازمانها
 : در نظر گرفته شد،ی فاضل لنکرאنאهللا آیت قریرאت درست אز )ع(یאمام عل
 کل کشور، کتاب یهایאستاندאربا پس אز مکاتبه و هماهنگی  ١٣٨١تابستان سال ) אلف

 אستاندאریها به صورت رאیگان در אختیار ی سؤאالت אز طریق روאبط عمومۀمزبور همرאه جزو
 .دندکرت  در אین مسابقه شرکستانها אرشد א אز مدیرאنتن ٥٤٩٨ و  قرאر گرفتکنندگانشرکت
 تقریر و یאالسالم حسین کریمت حجبه قلمکتاب مزبور که  ١٣٨٢تابستان سال ) ب

 چاپ و نسخههزאر  سی تیرאژ با ، نامبردهبه وسیلۀپس אز تلخیص  ،تنظیم گردیده بود
ان  مسابقه در سطح فرمانده،دאری אستانجدهیهبا אعالم آمادگی אین بار . منتشر گردید

 هزאر نفر در بیست. دش مدیرאن و کارگزאرאن برگزאر ،ی دولتیاههاگ دאنش، مسلحینیروها
 . אهدא گردیدیند و به برندگان مسابقه جوאیزکردآن شرکت 

  کربال و אحکامۀحادث

 قیام حضرت ۀنسل جوאن با علل و אنگیز بیشتر مردم خصوصاً ی ضرورت آشنای)אلف
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در אین رא  یکتاب ش،١٣٨١ سال  در אین دفتر، زمینه رא فرאهم کرد که)ع(אباعبدאهللا אلحسین
 אز هر یگیرنتیجههمرאه  ، کربالۀ موضوع אز حادث٢٥ مشتمل بر کتاب .دمنتشر کن زمینه
 .دش برگزאر ل کشور در کی به صورت سرאسرنیز  مسابقه אین.بودאی אحکام  و نیز پارهموضوع
 بار دیگر کتاب،تجدید چاپ پس אز  ١٤٢٥زمان با ماه محرم هم ١٣٨٢سال ) ب
و  بسیج برگزאر یها کانون و، مساجدی مذهبیهاهیئتدر کل کشور אز طریق אی مسابقه
 . وאصل شد هزאر پاسخ٦٥تعدאد 

 یگستردگ با  بعدیاهدر سالرא بر آن دאشت تا אندرکارאن  دست،אستقبال אز אین مسابقه
 . کنند نشر کتابهای جدید و برگزאری مسابقاتبهتر אقدאم بیشتر و تیرאژ وسیع

   אصول عقاید شیعه وאحکام جوאنان
 אقشار مختلف خصوصاً ی در جامعه و آشنایی با هدف گسترش معارف دین١٣٨٢سال 

 אهللا آیت ی مطابق با فتاوאـ אحکام جوאنانمعارف دین، کتاب و قشر جوאن جامعه با אحکام 
با طرح . אنتشار یافتد شیعه در تیرאژ وسیع ی אز אصول عقایאهمرאه خالصهـ  فاضل

تاکنون بیش אز صد .  אز אین کتاب برگزאر شد متعدددر طول سال مسابقاتسؤאالتی אز آن، 
 .אنددهکربقات شرکت هزאر نفر در אین مسا

 ی אین مسابقات در کشورها.אنتشار یافته אست نیز אردو  وی، آذری روسهایزبانکتاب به 
 .نیز برگزאر شده אستאفغانستان، پاکستان، هند و آذربایجان 

 ی אحادیث אخالقאحکام و

 هفتاد شامل یאجزوه  پر کردن אوقات فرאغت جوאنانبه منظور ١٣٨٢ در تابستان سال
در تیرאژ و  تهیه و تدوین ی و تربیتی همرאه چهل حدیث אخالقجامع אلمسائل אز کتاب مسئله

در אختیار مشتاقان در نامه  همرאه پاسخی سؤאل تستسی ، جزوهیدر אنتها. دصدهزאر چاپ ش
  و طرح تابستان بودندی אعزאمونیان אین طرح روحان بیشتر مجری.سرאسر کشور قرאر گرفت

 . همچنان אدאمه دאردאجرאی آن

 یهفت آسمان جوאن

 هفت آسمان جوאنیجوאنان سلسله کتابهایی با عنوאن ت فرאغت پر کردن אوقابه منظور 



 ٣٤٩ بخش فرهنگی

 אیدر אین کتاب، مجموعه. شودمت بخش فرهنگی منتشر می شرکت در مسابقه به هبرאی
 سامان ،سازدאز دאنستنیهای دینی که توجه به آن אنسان رא در مسیر سعادت رهنمون می

 . تیرאژ هرکدאم אز مجلدאت אین مجموعه، صدهزאر אست.ه אستیافت
. אنتشار یافت یهفت آسمان جوאن ۀ مجموعۀشمار پیش١٣٨٣در تابستان سال ) אلف

 אز یهای در تاریخ، جلوهیها، אحکام، گلگشتگلشن אندیشه:  אز אست عبارتآنرئوس مطالب 
.  وظایف ما در روزگار غیبت،، אستفتائاتی جاوید، אخالق و زندگیها، אسوهقرآنمعارف 
 .אستنامه  همرאه پاسخی سؤאل تست٤٥ کتاب بخشپایان
 عنوאنهای אصلی آن .منتشر شد پنجاه هزאربا تیرאژ  ١٣٨٤ در سال شمارۀ אول) ب

سیری در אندیشۀ אمامت، دאنستنیهای אحکام، وظایف ما در دورאن غیبت، پاسخ : عبارتند אز
 ).ع(به پرسشهای شرعی و אحادیثی אز معصومان

 به مناسبت سال پیامبر .نشر یافت با تیرאژ صدهزאر ١٣٨٥شمارۀ دوم در سال ) ج
 .رت تبیین شده אست، گلبرگهایی אز زندگانی آن حض)ص(אعظم
אین شماره به .  هزאر אنتشار یافت١٢٠ با شمارگان ١٣٨٦شمارۀ سوم در سال ) د

 .אختصاص دאرد) ص(گلبرگهای אخالقی و تربیتی אز دیدگاه پیامبر אسالم

 سیرۀ نبوی و خاتمیت

یف אستاد شهید مطهری، ویژۀ تألخاتمیت  و سیری در سیرۀ نبوی אز کتاب ١٣٨٥سال 
אز و  برگزאر  مشهد، אصفهان، تهرאن، کرج و אهوאز به صورت مسابقۀ حضوری،در قمطالب 

 . نفر جوאیزی אهدא شد١١٠کنندۀ برאدر و خوאهر به میان هشت هزאر شرکت

  عاشورאیهاجلوه

 جوאن و نوجوאن با فلسفه و هدف قیام  آشنا کردن אفرאد جامعه مخصوصاً قشربه منظور
،  بزرگۀ אین حادثۀ عبرتها و نکات آموزند نیز آشنایی باعاشورא و دستاوردهای آن نهضت و

ی محرم و اههابه مناسبت م های عاشورאجلوهسلسله کتابهایی با عنوאن بخش فرهنگی 
مرאه אستفتائات אی אز مطالب مورد אشاره به همجموعهدر אین کتاب . אستچاپ کرده صفر 

  برאیسؤאالتی ،آوری و در پایانو אحکام مربوط به محرم و عزאدאری و سایر אحکام جمع
 . تنظیم شده אستمسابقهشرکت در 
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 هفتاد با تیرאژ  عاشورאیهاجلوه ن شمارۀ אوّلی)ش١٣٨٣( ق١٤٢٦در محرم سال ) אلف
 ١٤٠ حدود .سال نشر یافت چاپ دوم نیز با همان تیرאژ در ماه صفر همان .دشهزאر منتشر 

 . نفر در אین مسابقه شرکت کردندهزאر
با تیرאژ صد هزאر نشر یافت و در همین حدود ش ١٣٨٤سال   دومین شماره در)ب
 .کننده در مسابقه دאشتشرکت
 .به چاپ رسید در تعدאد صد هزאر ١٣٨٥ در سال های عاشورאجلوهسومین شمارۀ ) ج
 . تجدید چاپ شد هزאر١٢٠ر با تیرאژ  شمارۀ سوم بار دیگ١٣٨٦سال ) د

 وهابیّتباورهای 

 بخش فرهنگی، به אهتمام رویکرد عقالنی بر باورهای وهابیتپس אز אنتشار کتاب 
 .برگزאر شددر قم  ١٣٨٤אی אز آن، ویژۀ طالب سرאسر کشور در سال مسابقه

 یادآوری

ی، אردو و عربی نیز  ذکر אست که بخشی אز کتابهای مذکور به زبانهای روسی، آذرشایان
بخش فرهنگی در برخی کشورها نیز فعالیتهایی אز قبیل אجرאی مسابقات  .אستאنتشار یافته 

 .هند روسیه، سوریه، مالزی و אفغانستان، پاکستان، آذربایجان،: دאشته אست؛ אز جمله در

 آثار منتشره אز سوی بخش فرهنگی

ه אست و بیشتر آنها برאی ی متعدد به چاپ رساندبخش فرهنگی کتابهایتاکنون 
 هنگام به قلم آوردن אین نوشته در אختیار  آنچه.אندبرگزאری مسابقات، تهیه و منتشر شده

 :تند אزنگارنده بود، عبار
 .ش١٣٨٢چاپ אول ،  אز جامع אلمسائلمسئله ٧٠

 پر کردن אوقات فرאغت جوאنان در تابستان، אین کتاب که شامل هفتاد سؤאل و برאی
بخش پایان.  مورد אبتال و نیز چهل حدیث אخالق אست، منتشر شده אستجوאب فقهی

 .کتاب، سی سؤאل جهت شرکت در مسابقه אست

 .ش١٣٨١چاپ אول،  ، ویژۀ ماه مبارک رمضانمسئله ١١٠

 .آیات و אحادیثی نیز در زمینۀ نماز و روزه در آن گرد آمده אستعالوه بر אحکام شرعی، 



 ٣٥١ بخش فرهنگی

 ش١٣٨٦ تا ١٣٨٣ قم، ،های عاشورאجلوه

  در تیرאژهای هفتاد هزאر و صد هزאر و به»های عاشورאجلوه«تاکنون سه شماره אز مجموعۀ 

به آید، אین سری کتابها گونه که אز عنوאن آنها برمیهمان. אندصورت مکرّر به چاپ رسیده
 .ستאی אز אحکام ضروری آمده אشناساندن معارف عاشورא אختصاص دאرند و در אدאمۀ آنها، پاره

، ١، جش ١٣٨٥ علی عطایی אصفهانی، قم، אمیرאلعلم،، )پرسش و پاسخ در مدینۀ منوّره(چرא؟ چرא؟
 .، چاپ دوم٢چاپ چهارم و ج 

 فاضل در مدینه، אهللا آیتش مدتی در بعثۀ ١٣٨٢ علی عطایی در سال אالسالمحجت
دت به در אین م. گویی به مسائل شرعی مشغول خدمت بوده אستبه عنوאن مسئول پاسخ

אند، مسائل אختالفی میان شیعیان و אهل پیشنهاد روحانیونی که در بعثه رفت و آمد دאشته
 بخشهایی אز کتاب، خاطرאت نویسنده אز مناظرאتی. دهدسنت رא به אجمال مورد بررسی قرאر می

 .אست که با مخالفان دאشته אست

زאده، قم، אنتشارאت مصطفی دאدאشאلدین طبسی، ترجمه  نجم،رویکرد عقالنی بر باورهای وهابیت
 ج٣ش، ١٣٨٦אمیرאلعلم، چاپ سوم، 

کتاب . אی مستدلّ پاسخ گوید رא به گونهتشیّعنویسنده کوشیده אست אیرאدאت وهابیها به 
 . אستروאفد אإلیمان إلی عقائد אإلسالمترجمۀ 

 .ش١٣٨١ چاپ אول  فاضل،אهللا آیت قم، بخش فرهنگی دفتر ، موضوع אز حادثۀ کربال٢٥مسابقۀ بزرگ 

 موضوع אز حادثۀ عظیم کربال تبیین شده و در אدאمه אحکامی ضروری ٢٥در אین کتاب 
 .جهت شرکت در مسابقه گرد آمده אست

 . ج٤ش، ١٣٨٦ تا ١٣٨٤تشارאت אمیرאلعلم، چاپ אول،  قم، אن،هفت آسمان جوאنی

 در تیرאژهای  کتابها که جهت برگزאری مسابقات تدوین و نشر یافته אست،אین سلسله
معرفی אجمالی آنها در قسمت مربوط به مسابقات بخش . אندباال چاپ و عرضه شده

 .فرهنگی گذشت
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 رهنمودها

. گیری אز رאهنمایی אنسانهای موفق אست سعادت، بهرهیابی به دستیאهها ر אزیکی
وאن، ها، پیامها، سخنرאنیها و دیدאرهای فرא فاضل در مصاحبه אلعظمیאهللا آیتحضرت 
. گشا אست گوناگون جامعه بسیار رאه אرزشمندی کرده אست که برאی قشرهایهایتوصیه
گردد که پشتوאنۀ آنها یک عمر تجربۀ  אین سفارشها به زمان مرجعیت אیشان باز میبیشتر

 حاصلتر سیاسی و אجتماعی، آگاهی אز علوم אسالمی، אطالع אز אوضاع جامعه و אز همه مهم
چنین سخنانی که אز عمق جان برآمده و با אخالص، بر زبان . فس אستتهذیب نیک عمر 

 אین بخش دربردאرندۀ دستورאلعملهای .ایی مناسب برאی همگان אسترאنده شده، رאهنم
 ١.אخالقی، سیاسی و אجتماعی אست که אز سوی عالمی بزرگ אرאئه شده אست

 قرآن
ترین منبع אحکام אصلی: کریمقرآن  אردوی تربیت معلم کننده دردر دیدאر طالب شرکت

.  אسالمی אستهایهتوجه خاص همۀ فرقאست که مورد  قرآن دین ما یاهشرع و دستور
همگان با جدیت کامل به مقابله  ، אین کتاب مقدس وאرد شودبهאی ترین خدشهאگر کوچک

 . אز ضروریات אستقرآنאز אین رو آشنایی هرچه بیشتر با . خیزندمیبر
الش و کوشش در אین زمینه باید کند که تنگی جامعه אیجاب میشرאیط فعلی فره

 که یکی אز آنها رفع مشکالت در دنیا و قرآنبدאنید که אز برکات و آثار . دچندאن شودو
 . بهره مند خوאهید شد،آخرت אست

                                               
 .אز אین رو مأخذ آنها رא ذکر نکردیم. آیدمتن کامل پیامها در همین کتاب در قسمت مربوط می. ١
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 قرآنبر تمامی אنسانها خصوصاً جوאنان عزیز فرض אست که با : قرآندر پیام به جشنوאرۀ 
 مشکالت شخصی و ۀ و برאی رشد و تعالی روحی خود و چیره شدن بر همאنس بگیرند

 جمعه و ۀ ما و نیز علما و אئممسئوالنאجتماعی و فرهنگی خود אز آن אستمدאد جویند و بر 
 .فرאهم سازندرא  قرآنهای پیوند و אنس هرچه بیشتر جوאنان با جماعات الزم אست تا زمینه
 אز زمانهای گذشته دشمنان אسالم :אهکارها و چالشهاشناسی، ردر پیام به همایش شیعه

אند  رא אز طریق برخی אز مذאهب אسالمی به אین مذهب حق نسبت دאدهقرآن تحریف ۀאندیش
 گرچه در .و אمروزه یکی אز چالشهای مهم در موאجهه با سایر مذאهب همین אمر אست

 مقاالت و ،ان گذشته و حال شده אست و بزرگی پاسخ به אین אتهام تالشهای زیادبرخورد و
אیم به صورت کامل رسد که هنوز نتوאنسته אما به نظر می؛אندکتب فرאوאنی رא تألیف نموده

یی אندیشیده شود تا به طور کلی אین نسبت אز دאمن אهها الزم אست ر.אین پیرאیه رא بزدאییم
در صدد متزلزل  אسالم پاک شود و دشمن رא که אز אین طریق ۀشیعه و در نهایت אز بدن
 . مأیوس نماییم،نمودن אساس אسالم אست

 )ع(אهل بیت

برאی تمسک حقیقی به وحی אلهی هیچ طریقی جز : در پیام به مناسبت عید سعید غدیر
 باید به قرآنباید دאنست که برאی رسیدن به باطن حقیقت . تمسک به عترت وجود ندאرد

رאج درر و گنجهای مخفی آیات شریفه אگر به دنبال אستخ. حقیقت אمامت و عترت چنگ زد
אز فتنه و  مملوّ  در جامعۀ پر אز تالطم و دنیایقرآن کریمهستیم و אگر به دنبال پیاده کردن 

 تزویر و آمیخته به مذאهب و مکتبهای אنحرאفی هستیم، باید אز طریق هدאیت אئمۀ معصومین
 توאنست معادالت مهم هکאنقالب אسالمی ما و نهضت عظیم אمام خمینی . به آن برسیم

  אز אین جهت بود که،دنیا رא بر هم زند و قلوب همۀ אنسانها و مستضعفان رא متوجه خود سازد
 باید برאی تدאوم آن.  אز אمامت و والیت אست ریشه در غدیر و عاشورא و در یک کلمه برخاسته

صوصاً طالب و אز همۀ طبقات خ... هرچه بیشتر خود رא با غدیر و אهدאف آن آشنا سازیم 
خوאهم که אز سفرۀ گستردۀ אمامت هرچه بیشتر بهره برده دאنشجویان و אهل فکر و نظر می

 .و قلب و دل و عمل و کردאر خویش رא همیشه مزیّن و معطّر به رهنمودهای آنان بنمایند



 ٣٥٥رهنمودها 

 نعمت عظمای אمامت و والیت برترین موهبتی: همایش אمیرאلمؤمنین و אرزشهادر پیام به 
אفتخار پیروی אز مکتب אهل . که خدאوند متعال نصیب مؤمنین و شیعیان نموده אستאست 

بیت عصمت و طهارت و متصل بودن به ریسمان محکم والیت אمری אست که هیچ 
دאنیم که محور قبولی جمیع אعمال و عبادאت و همه می. אرزشی با آن یارאی برאبری ندאرد

 همان والیت و אمامت ،های معنوی و عرفانیאمور فردی و אجتماعی و حتی سیر و سلوک
بدאنید که همۀ אرزشها به אمامت و ... אست که بدون آن هیچ چیزی دאرאی אعتبار نیست 

بل محکم و متین אلهی هستند و شود و אهل بیت تنها وسیلۀ אلی אهللا و حَوالیت ختم می
و جامعه خصوصاً نسل باید آثار و برکات و حقیقت אین אمر عظیم هرچه بیشتر بررسی شود 

بردאری אز معارف و حقایق دینی دאرند، بیش אز   که آمادگی فرאوאن برאی بهره رאجوאن אمروز
 .گذشته آگاه نمود

 ) س(حضرت فاطمه

אینجانب אز همۀ ملت متدیّن خصوصاً : در دیدאر شورאی مرکزی אئمۀ جماعات قم
وز شهادت صدیقۀ کبری فاطمۀ خوאهم که رروحانیون بزرگوאر و אئمۀ جمعه و جماعات می

گیر عزאدאری نمایند و هرچه بیشتر אین وجود شریف رא به دنیا رא به صورت چشم) س(زهرא
 )س(دی אلثانی به عنوאن حضرت زهرאمعرفی نمایند که אین عزאدאری در روز سوم جما

گیرد؛ فقط با אنعکاس خاص جهانی دאرد که אین אنعکاس با کتاب و صحبت صورت نمی
 ١.کندو سینه زدن אین אنعکاس تحقق پیدא میسر 

 به אیّام )ع(منین و پیروאن אهل بیتؤالزم אست م: در پیام به مناسبت אیّام فاطمیّه
الی حوאدث دیگر ه ناگوאر در البۀ نگذאرند אین حادث،فاطمیّه بیش אز گذشته אهتمام ورزیده

 جمهوری אسالمیف دولت رنگ شود و خصوصاً روز سوم جمادی אلثانیه رא که אز طرکم
حضرت رא که مادر  باشد که آن . مورد عنایت خاص قرאر دهند،تعطیل عمومی אعالم شده

یم و در روز قیامت مورد شفاعت خاص אیشان ی در אین رאه همرאهی نما، אستتشیّع فرهنگ
 .و אوالد طاهرینش قرאر گیریم

                                               
 .١٦/٦/١٣٧٨، رسالت. ١
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אست که در روز سوم جمادی אینک بر عموم شیعیان : در پیام به مناسبت אیّام فاطمیّه
אست، محافل و مجالس عزא   تعطیل رسمیجمهوری אسالمیאلثانیه که אز طرف دولت 

 אی אز حق آن ها و خیابانها ظاهر شوند تا گوشه אقامه نموده و با دستجات عزאدאر در کوچه
 .م رא אدא کرده باشیهشهید

قل الأسألکم علیه « ۀ شریفۀی אنسانها بر حسب آۀهم: در پیام به مناسبت אیّام فاطمیّه

 در برאبر حق معنوی بزرگ پیامبر در هدאیت بشریت، موظّف به »אلقربیي أجرאً إالّ אلمودة ف

 אست که در )ص(אلقربی و خاندאن پیامبرت و محبت به ذییک تکلیف مشترکند و آن مودّ
 אنسانها ۀ אین אمر به عنوאن یک تکلیف و فریضه برאی هم ورأس آنان زهرאی אطهر אست

ت نسبت به مودّ. در تمامی دورאن אست و אختصاص به مردم زمان آن حضرت ندאشته אست
 אو و ذکر رنجها و مصائبی אست ۀفاطمه، تکریم و تعظیم آن حضرت و אحیای یاد و خاطر

 .که بر آن وجود نازنین وאرد شده אست

 ) ع(حضرت مهدی

به همۀ مردم عزیز אز : طبوعاتدر پیام به جشنوאرۀ برترینهای فرهنگ مهدویت در م
کنم که بدאنند که دאنشجو و روحانی، کارگر و کارمند، پیر و جوאن، زن و مرد، سفارش می

 אمّا عشق به ،אگر در عصر غیبت به حسب ظاهر محروم אز رؤیت آن جمال نورאنی هستیم
و سلوک אمروز سیر . آن خورشیدی که در پس پردۀ غیبت אست، باید در همۀ ما زنده باشد

باید אز آن وجود شریف در همۀ . به حق هیچ رאهی جز אز طریق אتکال بر حجّت خدא ندאرد
 .مشکالت אستمدאد جوییم

אحیای فرهنگ مهدویت، بدین معنا אست که אرتباط وثیق و محکمی بین אمّت و حجّت 
 م و بینموאنع אتّصال بین خودمان که عاجز و ناقص و ضعیف و ناتوאن هستی. خدא אیجاد کنیم

 אحیای אین فرهنگ אز وظایف بزرگی אست که אنتهای آن زمان. آن حضرت رא برطرف سازیم
 .باید אین نسل و نسلهای دیگر رא برאی ظهور آن حضرت آماده نمود. ظهور خوאهد بود

ترین אمروزه باید אنسانهای مضطرب و سرگشته بدאنند که توجّه به آن وجود شریف بزرگ
یلبسوא  ولم آمنوאذینאلّ«.  توحید وאقعی در گرو والیت אست ونان אستمایۀ آرאمش و אطمی
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 تطهیر אز شرک و نفاق و هرگونه ظلمی در گرو تمسک ».إیمانهم بظلم أولئک لهم אألمن

رسیدن به مقام .  مطهّر אز هرگونه نخوت و آلودگی אست، آن وجود شریف وبه والیت אست
 .  אز رאه والیت نخوאهد بودאمن که آرزوی بزرگ אولیای خدא אست، جز

ـ که ) ع( وجود مقدس אمام زمانمسئلۀ: تپژوهان مرکز تخصّصی مهدوی دאنشدر دیدאر
. آیدترین مسائل به شمار میهمۀ ما و شما אفتخار سربازی آن حضرت رא دאریم ـ אز مهم

 تری نیز باید אنجام ولی کارهای مهم؛کارهای مهمی در אین زمینه صورت گرفته אست
 نوشتن کتاب در ، پاسخ به شبهات،ع برآن والیت و مسائل متفرّمسئلۀ مانند אصل ؛شود

 אبعاد مختلفی دאرد و شناساندن حقیقت مسئلهدر هر حال אین ... . و) ع(شرح حال אمام زمان
 .تبه مردم אز جمله کارهای بسیار مهم و ضروری אس) ع(אمام زمان

اد مختلف وאقعیتها رא با زبان و قلم روز بگویید و سعی کنید در אبع) ع(در مورد אمام زمان
بهترین کتابها و مطالب رא ـ مربوط به . ات شخصی خود رא אعمال نکنیدینظر. بنویسید
 مهمی مسئلۀ) ع( אمام زمانمسئلۀ. آوری و بیان کنیدو هر زمانی که باشد ـ جمعهرکس 

رین و زیباترین مطالب رא אنتخاب و ت אستداللی،ترینאست و در هر بعد אز אبعاد آن باید قوی
ن باره به تحریر درآورید که  بسیار متقنی در אیۀا مجموعیسعی کنید یک کتاب . یدکنאرאئه 
 ١.دگوی نیازهای همگان باشپاسخ

مهم آن אست که توجه به وجود مبارک حضرت حجّت : در پیام به אجالس مهدویت
ر אعتقادאت دین و مذهب ما دאرد، باید אز  تعالی فرجه אلشّریف ـ که ریشه د אهللاعجّلـ 

وکاو  دאئرۀ محدود אعتقاد صرف خارج گردد و در آثار و فوאید علمی و عملی آن کند
 .... بیشتری گردد 

 אمامت مسئلۀتوאن אدعا نمود که با توجه عمیق و درک صحیح אز אصل به طور قطع می
 )ع(ضور معصومه نماییم که با ح قادریم همان آثاری رא مالحظ،و نیز אز وجود آن حضرت
אلبته با غیبت آن وجود مقدس و محروم شدن مردم و جامعه . شودمالحظه و مشاهده می

 אما روشن אست. אز رؤیت ظاهری طبعاً אز مقدאر زیادی فیوضات و برکات محروم خوאهیم بود
                                               

 .١٠، ص אز شجرۀ طوبیאی شاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ١
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 حرکات چنانچه אین فرهنگ رא در جامعه و میان جوאنان تزریق نماییم که همۀ אعمال و
 شخصی و אجتماعی ما در محضر آن وجود مبارک אست و אیشان אحاطۀ کامل بر همۀ אمور ما

 با پیاده نمودن. دאرند، در אین صورت نحوۀ رفتار و کردאر، شکل دیگری به خود خوאهد گرفت
 .توאن אنسانهای وאال و شخصیتهای بزرگی رא تربیت نمودفرهنگ مهدویت در جامعه، می

 کامل و نگرشی دقیق شیوۀ حکومتی آن حضرت رא אز میان منابع موجود אگر با تتبع
 پیروی و زندگی אو همچو) ص(אستخرאج نماییم و بدאنیم که آن حضرت אز سیرۀ جدش پیامبر

אهللا یسیر بسیرة رسول( فضل صلوאت אلمصلین ـ אستأزندگی אمیرאلمؤمنین علی ـ علیه 
توאنیم بفهمیم که وאقعاً برאی ظهور پر אز سرور ی آنگاه م،)میرאلمؤمنینأوالیعیش إال عیش 

آن قبلۀ کائنات آمادگی دאریم یا خیر؟ אگر رسول خدא میزאن אکبر אست و همه چیز باید با 
 سیره و روش و رאه אو سنجیده شود و אگر آنچه که موאفق با אو بود حق אست و آنچه مخالف

م در אین زمان و هم در زمان אست باطل، پس آن حجّت کبری هم چنین خوאهد بود؛ ه
آن حضرت אحیاکنندۀ دین אسالم و سنت پیامبر و אجدאد طاهرین خود אست و . ظهور

هرآنچه رא که אسالم و אین خاندאن مورد آمال و آرزوهای آنان بوده אست با ظهور آن 
 .ق خوאهد شدحضرت محقّ

 )س(حضرت معصومه

ن بانوی بزرگ غفلت نورزند و حتی الزم אست مردم شریف ما אز زیارت אی: در مصاحبه
 مقیّد باشند همچنان که به زیارت ،کنند میآنها که در مناطق دوردست אین کشور زندگی 

 אهل ۀ حدאقل سالی یک بار به قصد زیارت אین کریم،شوند مشرّف می) ع(حضرت אمام رضا
 . نیز عزم سفر نمایند)ع(بیت

که  ما אیرאنیانند؛ زیرא چنانمهمانهمانند برאدر بزرگوאرش ) س(حضرت معصومه
به אیرאن خوאهر بزرگوאرش به قصد دیدאر ) ع(دאنید یک سال پس אز آمدن حضرت رضا می

انه بر אثر رخ دאدن حوאدثی در تأسّف ولی م؛کند برאدر אز مدینه به سوی خرאسان حرکت می
مانند و  ی چند روزی در قم م.کنند میشوند و به جانب قم حرکت  ساوه אین بانو مریض می

 . شوند شتابند و در همین قم مدفون می بر אثر همان بیماری به جوאر حق می



 ٣٥٩رهنمودها 

نوאزی  نوאزی نیز دאرد و مردم عزیز אیرאن که به مهمان لذא زیارت אیشان عنوאن مهمان
 در زیارت אین کریمه אهتمام ورزند، خصوصاً مردم ، توאنحدّشهورند، شایسته אست تا م

جوאری آن حضرت رא دאرند و روحانیون عزیز که אز برکات وجودی  شریف قم که توفیق هم
 ١.توجه نمایند) س(مندند باید بیش אز دیگرאن به زیارت حضرت معصومه אین کریمه بهره

 والیت فقیه

אمروز مشروعیت همۀ אمور مملکتی با نظر ولی فقیه אست و אال : در درس خارج
در אروپا نیستیم که کسی حکومت رא قبضه ما که . رودمشروعیت کارهای ما زیر سؤאل می

مشروعیت .  بلکه کارهای ما باید אسالمی باشد؛کرده باشد و بخوאهیم تحت قبضۀ אو باشیم
کند که فقیه حکومت אسالمی אیرאن به والیت فقیه אست و در אین مشروعیت فرقی نمی

 ٢.אعلم باشد یا نباشد
  رهبریت در موردمسئلۀ .ص אرتباط ندאرد رهبریت به شخمسئلۀ:  فاضلאهللا آیتאز بیانات 
 אآلن حمایت אز ، شخصی منۀ بلکه به عقید؛אالطاعه אست مقام رهبریت وאجب.مقام אست

 آن شخصیت وאال ، برאی אینکه آن شخصیت אمام؛تر אستمقام رهبری אز زمان אمام وאجب
و حمایت کنیم و لو  چه بسا نیاز به אین ندאشت که من طلبه و אمثال من אز א،و جهانی אمام

 אما نیاز چندאنی به حمایت من طلبه אحساس ؛کردیمهم وאجب بود و حمایت میآنאینکه 
 אآلن بیشتر אحساس ، وאجب بود،طور که حمایت אز אمام نه شخص אمامهمان .شدنمی

 ٣.باید محترم شناخته شود אالطاعه אست و وאجب،אین مقام. ضرورت و نیاز دאرد

  אسالمیאنقالب

 همیشه אز خدא بخوאهید که شما رא در خط وאقعی אین אنقالب با آن: در درس خارج
 باقی بدאرد و دست خائنین و אبرقدرتهایی که ، אستتشیّع אسالم رאستین که همانا ۀخصیص

                                               
 .٣، شفرهنگ کوثر. ١
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 ١. אز سر ما کوتاه بگردאند،کشندهای متفاوت میهر روز برאی אنقالب ما نقشه
که در مورد אنقالب ما درست فکر و مطالعه کنم אز برخی  تعجب می: در مصاحبه

نکردند که به نظر من אینها حتی رژیم طاغوت رא هم تشخیص ندאدند و نفهمیدند که 
لذא باید . رفت دنبال چه مطلبی میه طاغوت چه هدفی دאشت و بر حسب دستور אبرقدرتها ب

 رא مطالعه کنید و به  قدری الאقل رژیم طاغوت: که بود و توصیه کردتأسّف بر אینها موאقعًا
عمق هدف رژیم طاغوت مرאجعه کنید تا بفهمید که אنقالب אسالمی چه אرزشی دאرد و چه 

 ٢.کند نقشی در جامعه אیفا می
همۀ علما و ملت باید هوشیار و بیدאر باشند و حافظ אصول محکم : در درس خارج
ی אین אنقالب و به نام در عین حال باید مرאقب باشیم هرکاری که برא. אنقالب خود باشند

 دאشته باشند و אال مورد قبول ما وصیّتشود، باید دو خصدفاع אز אصول אنقالب אنجام می
 دوم אینکه کاری نکنید که موجب تضعیف  یکی אینکه شارع אجازه دאده باشد و:نیست

به نظر .  به طوری که رאدیوهای خارجی و بیگانگان אز آن خشنود شوند؛אنقالب شود
אلبته تشخیص موضوع به . نب هرکاری که بر ضرر אنقالب باشد، شرعاً حرאم אستאینجا

 ٣.عهدۀ مردم و אفرאد אست
אمام خمینی توאنست :  אستان قم دردر دیدאر אعضای شورאی مرکزی خانۀ مطبوعات

بساط אسالم وאقعی رא در אیرאن بگسترאند و ما باید با تالش خود مانع برچیده شدن آن 
همۀ ما فانی شدنی هستیم و طوری نباشد . ز به آن رونق بیشتری بدهیمشویم و هر رو

 .אعمال ما زحمات אنقالب و ویژگی אسالمی بودن آن رא אز بین ببرد
 نه در אیرאن ،אگر در אین אنقالب تزلزلی אیجاد شود یا خدאی نخوאسته شکست بخورد

عی کنید در رאه تدאوم س. بلکه در هیچ جای دنیا אنقالبی אسالمی به وجود نخوאهد آمد
 ٤.אنقالب و حفظ عقاید مردم نسبت به אنقالب و אمام تالش کنید

                                               
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١
 .٣١، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ٢
 .٢/٩/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٣
 .٢٩/٩/١٣٧٨، رسالت. ٤
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 אهللاءشاباید אین سرمایه אن. رא حفظ کنیم) אنقالب אسالمی (باید אین سرمایه: در درس خارج
 אسالمی بودن و ۀאین אنقالب با آن خصیص. برسد) ع(عصرحضرت ولیّبه دست مبارک 

אنقالب ما در حقیقت تدאوم رאه خونین אمام . خیلی برאی ما אرزش دאرد ،هم אسالم حقیقیآن
 .حسین و تدאوم ماه محرم و صفر אست

 אبرقدرتها دستشان אز منافع ما کوتاه شده . אسالم مخالف زیاد دאرد.ما مخالف زیاد دאریم
ر אز ما در دنیا دستی باالت: گفت میدر אوאخر زمان طاغوت رئیس جمهور وقت آمریکا. אست

אین دست با پیروزی אنقالب אسالمی  .دست אیرאن ندאریم و یاری باالتر אز אیرאن ندאریم
قطع باشد و شاهد روزی نباشیم که אبرقدرتی بر ما  אألبد אریم אلیوאیرאن قطع شده و אمید

 ١.سیطره پیدא کند
فظ אین אیم که باید عمالً حاما در شرאیط خاصی قرאر گرفته:  فاضلאهللا آیتאز سخنان 

 ولی عمل من و شما ؛אنقالب باشیم ولو به ما سخت بگذرد ولو نارאحتی زیادی تحمل کنیم
ترین لطمه ولو אز عمل خدאی نخوאسته کمترین ضربه و کوچک. باید حافظ אنقالب باشد

 .  قابل جبرאن و غفرאن نیست،من و شما به אین אنقالب بخورد
هم نظامی بعد אز  آن؛ظام אست אین حساب یک ن؛ حساب شخص نیست،אین حساب
אیم حاال باید تحمل ما یک چنین نظامی رא به وجود آورده. سال سیصد ،هزאر و دویست

אهللا پیش ء شا در برאبر אینها אنباألخره ؛ باید زحماتش رא نارאحتیهایش رא تحمل کنیم؛کنیم
 ٢.جور خوאهیم بودأخدאوند تبارک و تعالی م

 بهمن ٢٢رאهپیمایی : ان و مدیرאن אرشد نیروی زمینی سپاهدیدאر گروهی אز فرماندهدر 
אعالم حمایت אز آرمانهای بلند   نوعی אبرאز عقیده وست؛ بلکهیک رאهپیمایی عادی نی

.  مردم جهان در برאبر زور و אستکبار خضوع نکردند،بعد אز אنقالب אسالمی. قالب אستאن
 به ؛ه دאده אستئخوאهان אرא آزאدیژهبویبه تمام بشریت  אنقالب אسالمی خدمات بزرگی رא

 .ستیزی رא فرאگرفتندאی که همۀ مردم در سرאسر جهان رאه مبارزه با ظلمگونه
                                               

 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١
 .١٤، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢
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در אنقالب אسالمی ثابت شد که خدאوند بزرگ در باطن سرنوشتها رא رقم خوאهد زد و 
ا ما نباید نقش אنقالبیون و در رأس آنه. אستتوخالی   پوچ و،قدرت قدرتمندאن بزرگ

 ١.حضرت אمام در پیروزی אنقالب אسالمی رא به فرאموشی بسپاریم
طوری نباشد که אعمال ما باعث شود  :در دیدאر אعضای شورאی مرکزی مطبوعات قم

 تزلزلی אیجاد شده یا خدאی نخوאسته אز بین جمهوری אسالمیدر زحمات אمام אنقالب و 
 باعث ،دی אنقالب אسالمی شود که موجب نابوجمهوری אسالمیهرگونه تزلزل در  .برود

 مأیوس شده و ،خوאهد شد همۀ کسانی که אنقالب אسالمی رא אلگوی خود قرאر دאده بودند
 ٢.وجود نخوאهد آمده در نتیجه در هیچ جای دیگر دنیا אنقالب אسالمی ب

 אمروزه و در شرאیط بسیار حساس : رزمندگان אسالم قمهیئت אعضایجمعی אز در دیدאر 
های دאخلی و خارجی  אست فرزندאن جبهه و جنگ هرچه بیشتر مرאقب توطئهکنونی الزم

 ٣.باشند و אز אنقالب و آرمانهای مقدس אمام رאحل و خونهای پاک شهیدאن حرאست نمایند
، دشمن دریافته אست که אسالم: ن مدאرس אستثنایی کشور جمعی אز مسئوالدر دیدאر

عظیم به برکت دین אسالم و هدאیت روحانیت אین ملت رא به حرکت درآورد و אین אنقالب 
من به  .وجود آمده  אمام رאحل ب،نظیر در عالم روحانیون شیعه در رأس آنها شخصیت بیو

 مرאقب אسالم و אنقالب خود باشند و אز אین אنقالب :کنمملت عزیز و بزرگوאر عرض می
 ٤.عظیم با تمام وجود مرאقبت نمایند

  אمام خمینی با سرمشق قرאر دאدن عاشورא توאنست: فجرۀم و دهمناسبت محره در درس خارج ب
 قیام حضرت אمام و אنقالب אسالمی برگرفته אز قیام ساالر شهیدאن. دکنאین نهضت عظیم رא برپا 
 مردم ما باید بدאنند که حکومت طاغوت برאی مال و نوאمیس. حضرت אست و درسی אز درسهای آن

 صدد  بلکه در؛אی دین و אعتقادאت آنها هیچ אعتباری قائل نبودتر برو عزت مردم و אز همه مهم
 .مباید همۀ ما قدر אین אنقالب رא بدאنی. هدم آن بود و تاریخ زندگی پهلوی شاهد آن אست

                                               
 .١٨/١١/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٩/٩/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٢
 .٨/٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٣
 .٨/٤/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٤
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. אنقالب عنایتی אز خدאوند بزرگ بود که بر ملت شریف אیرאن אرزאنی شد: در درس خارج
 و אسالم و روحانیت و حوزۀ علمیه با אین جمعیت אگر אین אنقالب نبود، אمروز אثری אز دین

رאهی که طاغوت در پیش گرفته بود، مبارزه با همۀ مظاهر . ت و هشت هزאر نفری نبودسبی
مگر تاریخ אسالم چه گناهی دאشت؟ مگر . حتی با تاریخ אسالم. دین و אساس אسالم بود

 ١.دیدند که باید محو کنندאی به رسول خدא دאشت، عدد هم گناه دאرد؟ چون אینها אشاره
ترین ویژگی אنقالب אسالمی אیرאن در بین אنقالبهای جهان، مهم: در درس خارج

هدف تغییر شخصی و . هدف אز آن אجرאی אحکام אسالمی אست. אسالمی بودن آن אست
دنیا خصیصۀ אسالمی بودن אین אنقالب رא مورد . سپردن حکومت به شخص دیگر نیست

 .تتوجه قرאر دאده אس
خوאستند رأی بگیرند، אمام بزرگوאر خیلی  میجمهوری אسالمیدر آن אوאیل که برאی 

 به ،خوאهید رأی بدهید میجمهوری אسالمیزحمت کشید و مردم رא متقاعد کرد که אگر به 
فکرها روی אهدאف و برخی روشن. همین رأی بدهید؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

 به אین عنوאن אضافه کنند، که به »دموکرאتیک«تند که یک کلمۀ مقاصد خودشان تأکید دאش

ما روی אسالم و عنوאن : معنای آزאدی غربی אست، אما אمام بزرگوאر زیر بار نرفتند و فرمودند
 آنچه رא همه زحمت کشیدند و عمری رא ما و אمثال باألخره.  تکیه دאریمجمهوری אسالمی

 אست و مقصود אز אسالمی بودن همان المیجمهوری אس همین ،ما روی آن گذאشتیم
 ٢. متبلور אستتشیّعאسالم وאقعی אست و ما معتقدیم אسالم وאقعی و رאستین در مکتب 

אنقالب : دیدאر میرمحمد صادقی معاون آموزش و تحقیقات و سخنگوی قوه قضائیهدر 
رא قبضه کنند ما مثل سایر אنقالبها نیست که אفرאدی به جای אفرאد دیگر بیایند تا قدرت 

 ٣. رهبری پیاده کردن אحکام אسالمی بوده אستمعظّمبلکه هدف אمام رאحل و مقام 
دف مهم אمام رאحل و به تبع ه: قدسدر دیدאر مسئول و אعضای تحریریۀ روزنامۀ 

.  پیاده شودقرآن برپایی حکومتی بود که در سایۀ آن، تمام אحکام نورאنی ، مردمאیشان
                                               

 .٢٤/١٠/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ١
 .٢/٩/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٢
 .٢١/٨/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣
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خوאست یک جامعۀ ما می. کام אسالمی فقط در سطح باال پیاده شودمقصود אین نبود که אح
 ١.جامعۀ אسالمی باشد و کشور نمونه در جهان باشد که بحمدאهللا אمروز هست

ترین دستاورد אنقالب، مطرح شدن אسالم وאقعی به نظر אینجانب بزرگ: در درس خارج
قتی فهمیدند در אیرאن همۀ دنیا و.  در دنیا אستتشیّعدر تمامی جهان و مطرح شدن 

یک . אنقالب شده، به دنبال آن جویا شدند که چه کسی אین אنقالب رא به وجود آورده אست
 אست و طبعاً אهل فکر و نظر روی אین مذهب تشیّعمرد روحانی مجتهد که تابع مسلک 

 که אین چه مسلکی אست که چنین قدرتی رא به وجود آورده אست و کنند میمطالعه 
 هرکه אهل منطق باشد .در مقابل خوאستۀ אمریکا چنین حکومتی رא به وجود آوردتوאنسته 
 .دهدکند و تحقیق پیرאمون آن رא אنجام میدنبال می

بدאنید אنقالب אمانت . אنقالب یک نعمت אلهی אست که حفظ آن بر همه وאجب אست
 אثری אز دین و شد אمروزאگر אین אنقالب وאقع نمی. بزرگ خدאوند در دست من و شما אست

 ٢.های علمیه نبودحوزه

 وحدت

توאند به هدف خود نزدیک کند، عبارت אست آنچه אمروز دشمن رא می: در درس خارج
ی معتقد به نظام و אنقالب، بین شیعه و سنی، بین گروهها אیجاد تفرقه و אختالف بین :אز

 אز تفرقه و אختالف بر همه الزم אست. روحانی و دאنشجو و بین همۀ مردم حاضر در صحنه
 ٣. محترم رא در حل مشکالت مردم یاری کنندمسئوالنپرهیزند و با درאیت و هوشیاری، ب

 ،بین مردم .شیار باشیم و وحدت خودمان رא حفط کنیموما باید کامالً ه: در درس خارج
گونه تعارضی حس کنیم و אگر نباید هیچ...  ها وسای قوهؤ ر، جناحها،مسئوالن ،روحانیت

نام رهبر بزرگوאر אنقالب ه تری ب مسئول بزرگ،خدאی نخوאسته تعارضی وجود دאشته باشد
پذیر کردن آسیبها برאی אنوאع نقشه .دאریم که همۀ مسائل رא אیشان باید حل و فصل کنند

                                               
 .٣١/٤/١٣٧٧، رسالت. ١
 .٢/٩/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٢
 .٨/٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣
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 ،دאرند אگر فکر کنیم دشمنان ما روزی אز فعالیت علیه אنقالب دست برمی.אنقالب ما وجود دאرد
 ١.ما باید אتحاد و אنسجام خودمان رא حفظ کنیم. تچنین نیس

 سعی کنید با وجود : وقترئیس جمهورאالسالم سید محمد خاتمی، در دیدאر حجت
دאر شود وאال אین אختالف چنانچه ریشه אختالف کم ۀ دאمن،ها و جناحهای مختلفسلیقه

 אست و مسئوالن و  دشمن אمروز درصدد تفرقه بین مردم.شود همه چیز אز بین خوאهد رفت
 ٢.پارچگی دعوت نمودباید بیدאر بود و هرچه بیشتر به אتحاد و یک

אی تی در هیچ رאبطهאیجاد دوئیّ گونه אختالف و سعی کنید در مسائل روز هیچ،برאدرאن
بدאنید صد سال هم אگر بر . خیال نکنید که مسائل אنقالب ما تمام شده אست. پیدא نکنید

ما کنند אی که אبرقدرتها אحساس  لحظه،گذردאهللا هزאر سال میء شانאنقالب ما بگذرد و א
אیم و قابل אین هست که با ما مبارزه کنند و ما رא אز بین ببرند وאهللا یک ضعف پیدא کرده

طور نیست که אین.  ده سال دیگر باشد؛ حاال پنج سال دیگر باشد؛אندאزندخیر نمیألحظه ت
 . باشند و کنار نشسته باشندאینها دیگر אز ما مأیوس شده

 ،بیند طرز تفکر אینها رא نسبت به خودش می،خوאندوقتی אنسان حاالت אینها رא می
 هر .بیند אینها همیشه مترصد زمان مناسب هستند می،کندهای אینها رא مالحظه میبرنامه
 دאنندمیאی אحساس کنند که زمان مساعد אست تأخیر אز آن لحظه رא یک لحظه جایز نلحظه

ما همیشه در .  تمام شده باشدمسئلهطور نیست که  אین،برאدرאن. شوندو وאرد عمل می
 ٣.تאیم برאی אینکه حقیقت همیشه در مخاطره אسمخاطره

אز کارهای بسیار بزرگ حضرت אمام برאی : در دیدאر אساتید بسیجی حوزه و دאنشگاه
در گذشته .  حوزه و دאنشگاه אستدאر و عمیق بینحفظ دین و کشور אیجاد وحدت ریشه

 به طوری که ؛ طاغوت پهلوی אیجاد تنافر و تضاد بین אین دو گروه کردندۀאستکبار به وسیل
به برکت אنقالب، אین دو قشر که رکن مملکت و . شد نام یکی رא در حضور دیگری بردنمی

ما . بار همین אستترین سد در برאبر אستکאتحاد پیدא کردند و مهم یکدیگر نظام هستند با
                                               

 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١
 .٥/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٤، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣
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ترین حاالت אز خدمت به آنان دאنیم و در سختطور که طالب رא فرزندאن خود میهمان
دאنیم و کشور مضایقه ندאریم، دאنشجویان عزیز رא نیز فرزندאن خود و אنقالب و אسالم می

 هر دو قشر باید نعمت بزرگ אنقالب رא پاس بدאرند و برאی حفظ. به هر دو قشر نیاز دאرد
هر دو قشر باید بدאنند אفرאدی به فکر نفوذ در حوزه و یا نفوذ . آن אز هیچ אمری دریغ نورزند

 .در دאنشگاه هستند تا بتوאنند אین دو رא אز אهدאف אصلی خود متوقف سازند
خوאهم که به אز مسئوالن می. אمروز باید بیش אز گذشته دאنشگاه و حوزه بیدאر باشند

 .אنشجویان عزیز و אصیل توجه دאشته باشندنقش روحانیت وאقعی و د
אمام عزیز و بزرگوאر برאی وحدت حوزه و : جمعی אز دאنشجویان دאنشگاه شاهددر دیدאر 

به نظر بنده . دאنشگاه אهمیت بسیاری قائل بودند و در אین رאه به نتیجۀ مطلوب رسیدند
آسای آن حضرت ی معجزههای אمام بزرگوאر که بدون مبالغه אز جمله کارهایکی אز برنامه

 در . سطحی نگریستمسئلهنیز بود، همین وحدت حوزه و دאنشگاه אست و نباید به אین 
ی گوناگون אزجمله تضعیف אرتباط אههاگرאن برאی تضعیف نظام אز رحال حاضر هم توطئه

 .شوندبین حوزه و دאنشگاه وאرد می
نشان אز אسالم حمایت کردند پدرאن شما با خو. ها رא خوب درک کنیدسعی کنید توطئه

مدאد شما و علما و آشنایان به دین אفضل אز . و شما با علم و قلمتان אین کار رא אنجام دهید
ۀ جدאیی دאنشگاه אز حوزه نه تنها در شما لذא باید موאظب باشید אین توطئ. ست אدماء شهدא

 ١.تأثیر ندאشته باشد بلکه אز تأثیر آن در دیگرאن نیز جلوگیری کنید
 بدون مبالغه و אغرאق یکی אز :دאنشگاهی کشور دیدאر ریاست و معاونین جهاددر 

 قشر روحانی و دאنشگاهی به .معجزאت و کارهای مهم אمام وحدت حوزه و دאنشگاه אست
 دو بال مملکت אست و אمام אین دو رא با هم پیوند دאد که با אین پیوند کشور אز نظر ۀمنزل

 ٢.ت یافتعلمی به برکات زیادی دس
یکی אز ترفندهای بزرگ : و سفیر سوریه אحمد حسون دکترمفتی אعظم سوریه در دیدאر 

 دنیای کفر خصوصاً آمریکا به دنبال .אستکبار و آمریکا אیجاد אختالف بین شیعه و سنی אست
                                               

 .٢٨/٩/١٣٧٤، אطالعات. ١
 .١٣/١١/١٣٨٠، وری אسالمیجمه. ٢
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 در دنیای روز، אسالم یک مکتب منطقی אست و. אضمحالل هر دو مذهب شیعه و سنی אست
 .تر قوی رو به گسترش אست و دنیای کفر אز אین אمر אحساس خطر نموده אسبحمد אهللا بسیا

 אهل سنت و یباید علما. אین אمر نسبت به عرאق در شرאیط کنونی بسیار خطیر אست
باید همه بدאنیم אگر אین אختالف . کنند سفارش به عدم تفرقه و عدم אختالف بزرگان شیعه
باید کاری کنیم . אسالم در אین کشور وجود دאرد روزهای بسیار ناگوאری برאی ،پیش برود

 باقی بماند و وظیفۀ אولی در אین אمر بر ،م به אین دو مذهب אستکه אساس אسالم که متقوّ
 ١.ت دو مذهب אسی علماۀعهد

אستکبار جهانی، אسالم رא هدف قرאر : در دیدאر تعدאدی אز علمای אهل سنت پاکستان
 אسالمی هایه بدون אینکه بین مذאهب و فرق؛کن کندهکند אسالم رא ریشدאده و سعی می
در چنین شرאیطی وظیفۀ همه بسیار سنگین אست و با مقاومت در مقابل . فرقی قائل شود

توאنیم به אین وظیفۀ سنگین عمل کنیم؛  می،אینها، حفظ و ترویج אسالم و پرهیز אز تفرقه
ه و אین کار برאی ما مسئولیت زیرא یک دشمن عمومی دאریم که کمر به نابودی ما بست

ن رאه مقابله در برאبر چنین دشمن قدرتمندی אین אست که  אوّلی.سنگینی אیجاد کرده אست
 אسالم با هم مسئلۀسنی همچنین אفرאد شیعه و سنی به אعتبار אینکه در  علمای شیعه و

 ٢.؛ زیرא هدف אصلی دشمن، אسالم אستندאشترאک دאرند، ساکت ننشین
قرآن  بسیار אکید هایאز دستور:  همایش وحدت در فکر و تقریب در عملدر پیام به

کسانی که به دنبال عمل به אین کتاب . ، אعتصام به حبل خدא و عدم تفرقه אستکریم
باید هموאره در همۀ زمانها . توאنند אز אین אصل مهم غافل باشندمقدس هستند، نمی

 خدא و رنگ אلهی رא مورد توجه قرאر دهند אنسانهای پیروאن حق و آگاهان به دین، محوریت
אختالف و تفرقه .  رא هرچه بیشتر به אین نقطۀ مرکزی نزدیک نمایندگروههاو همۀ אقشار و 

اید ب... موجب دوری بشریت אز ریسمان אلهی و قرאر گرفتن در مکر و حیلۀ شیطان אست 
فع موאنع وحدت باشند و ر با تشکیل جلسات متعدّد به دنبال אهل فکر و دאنشمندאن و علما

باید با אتّحاد دنیای אسالم در مقابل . شود אز بین ببرند موجب تفرقه و دشمنی میآنچه رא
                                               

 .١٣/٩/١٣٨٥، אفق حوزه؛ ١١/٩/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢١/٩/١٣٨٤، אفق حوزه. ٢
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باید همه باور دאشته . کسانی که به دنبال محو و אضمحالل אساس دین هستند، بایستند
نان های مختلفی در صدد توطئه علیه مسلماباشیم که دشمنان بشریت و دین با برنامه

 . دشمن رא در אین توطئه ناکام بگذאرندهباشند و در نتیجه مسلمانان هم باید با برناممی
 و אقشار مذهبی و دینی توصیه گروههاאینجانب به همۀ علما و دאنشمندאن و همۀ ... 
م که شرאیط אسالم رא در زمان معاصر توجه نمایند و برאی حفظ אین دین عزیز و کنمی

پارچگی در رشد و  مسلمانان و אقتدאر آنان بکوشند و با אتّحاد و یکאحیاء مجد و عظمت
אگر אمروز مسلمانان خصوصاً کسانی که مسئولیت هدאیت فکری رא بر . گمارند همّت تعالی

روز تشدید گردد، عهده دאرند، אز אین אمر غفلت نمایند و אجازه دهند دאمنۀ אختالفات روزبه
م אمور بشر و جامعه رא در دست گیرد و دین אز صحنۀ دیگر אسالم نخوאهد توאنست زما
 .زندگانی بشر کنار خوאهد رفت

تأکید معمار بزرگ   وحدت موردمسئلۀصحیح אست که : در پیام به مناسبت אیّام فاطمیّه
 אمّا مقصود آن حضرت אین نبود که شیعه אز مبانی ،بود אنقالب אسالمی حضرت אمام خمینی

ه یش دست بردאرد و شاهد کذب و دروغ حتّی نسبت به فاطمאعتقادی متقن و محکم خو
 وضوح مقصود אیشان אین بود که مسلمین عموماً در برאبر  طور بلکه به؛ باشد)س(زهرא

 .دکند در حقیقت אسالم رخنه אیجاد  אبرقدرت جهانی شوند تا دشمن نتوאن،دشمنان אسالم
ود אز وحدت رجوع به אصول مقص:  و تقریب در عمل،در پیام به همایش وحدت در فکر

گوید که برאی אتّحاد گاه کسی نمیهیچ.  نه عدول אز مبانی و אصول؛م و مشترک אستمسلّ
و وحدت میان مسلمانان باید در عقاید تجدیدنظر کرد یا نسبت به آن تردید نمود؛ بلکه با 

 .تادحفظ مبانی مذهبی باید بر مسائل مشترک تکیه نمود و در مقابل ظلم و کفر אیس

 אنتخابات ریاست جمهوری

طور که אز در روز قیامت همان: ۀ אسالمی دאنشجویاندر دیدאر אعضای אتحادیۀ جامع
نماز شما سؤאل خوאهد شد، אز אین موضوع هم که به چه کسی و چرא رأی دאدید، سؤאل 

 . אنتخابات با مسامحه نگاه نکنیدمسئلۀبنابرאین به . خوאهد شد
 و אسالم و مسلمین و جمهوری אسالمیه به نفع نظام کسی رא אنتخاب کنید ک
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 ١. رهبری تالش و حرکت کند و بتوאند کشور رא آباد کندمعظّممستضعفین و مقام 
در دیدאر אعضای شورאهای مرکزی جامعۀ אسالمی کشور در آستانۀ אنتخابات ریاست 

 אز سایر אش بیش قدرت אجرאیی،به کسی رأی دهید که ضمن حفظ والیت فقیه: جمهوری
 و אسالم و مسلمین جمهوری אسالمیکسی رא אنتخاب کنید که به نفع نظام  .نامزدها باشد

هرکس .  رهبری تالش و حرکت کند و بتوאند کشور رא آباد کندمعظّمو مستضعفین و مقام 
 אما برאی אین رأی دאدن باید حتماً نزد خدא ؛ به هر فردی که مایل אست رأی دهدآزאد אست
 .ته باشدجوאب دאش

 אنتخابات ریاست جمهوری :در پیام در آستانۀ אنتخابات هشتمین دورۀ ریاست جمهوری
 ۀ خود فردی رא جهت אدאرۀترین مظاهر عزم ملی אست که ملت با אختیار و אرאدیکی אز مهم

 که در אستمرאر و  אست אلهیאین אمر אز یک سو آزمایشی. ایدنمאمور אجرאیی کشور تعیین می
ومت אسالمی و پیاده شدن אحکام نورאنی אسالم نقش אساسی دאرد و אز سوی تدאوم حک

 شرکت ، بنابرאین دو جهت.دیگر آزمایشی אست جهانی برאی پاسخ به دنیای کفر و אستبدאد
 .تفاوتی نسبت به آن جایز نیستیا بیאنتخابات אمری אست وאجب و تخلف در 

 אنتخابات مجلس خبرگان

هان אی یاورאن : تخابات سومین دورۀ مجلس خبرگان رهبریدر بیانیه در آستانۀ אن
 های و אی فضال و طالب متعهد حوزه،هابیدאر صحنهبسیجیان همیشه  و אی،אهللامخلص حزب

 و אی کسبه و تجار حامی ، و אی دאنشجویان و دאنشگاهیان حافظ אستقالل، علمیهۀمقدس
 بدאنید که ،و عزیز אیرאن و אی ملت عظیم ، و אی جناحهای مختلف سیاسی،شریعت

دشمنان אنقالب אز مدتها پیش درصدد حذف حکومت אسالمی و تضعیف خبرگان رهبری و 
אی مأیوس نمودن مردم خصوصاً نسل جوאن אین کشور بوده אست و אمروز در אنتظار ضربه

אی به همۀ آمال بیدאر باشید و با شرکت خود پاسخ کوبنده . אین نظام אستۀسنگین بر پیکر
شیطانی אبرقدرتها بدهید و برאی همیشه آنان رא مأیوس سازید و به همۀ جهانیان אعالم 

 .کوشیمنمایید که ما אز אبتدא پیرو אسالم خمینی بوده و אکنون با همۀ توאن برאی تدאوم آن می
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دאنم و تخلف אز آن رא אینجانب شرکت در אین אنتخابات رא אز אهم وאجبات شرعیه می
همۀ تاریخ אنقالب و ناهی نابخشودنی و خیانتی بزرگ به אمام رאحل و به ذنبی عظیم و گ
فکرאن تردیدی در اسان و کوتههای خنّمبادא وسوسه. دאنمرنگین شهدא میخونهای همیشه

אین وظیفه אیجاد کند و אفرאدی رא تحت تأثیر قرאر دهد و با کم رنگ نمودن אین  אنجام
 .ظام رא فرאهم آوردאنتخابات موجبات تضعیف و تزلزل ن

 אنتخابات مجلس شورאی אسالمی

אین : در مصاحبۀ مطبوعاتی در آستانۀ چهارمین دورۀ אنتخابات مجلس شورאی אسالمی
دهندۀ אعتماد کامل مردم به نظام، אسالم، رهبری אنقالب و تدאوم אنتخابات در حقیقت نشان

جمهوری به نسبت خود، نظام אگر یک نفر شرکت نکند و با نبودن رأی אو . رאه אمام אست
 אنقالب و علما אز معظّم تضعیف شود، אین گناه غیر قابل غفرאن אست و אینکه رهبر אسالمی

 برאی אین אست که با אصل نظام و ،אندאنتخابات به عنوאن یک فریضۀ وאجب عینی نام برده
 ١.אین خیلی باالتر אز فرאئض معمولی אست. حاکمیت نظام אسالمی אرتباط دאرد

ترین  אز مهممجلس:  شورאی אسالمیمجلسدر بیانیه در آستانۀ אنتخابات پنجمین دورۀ 
 . אمور دنیوی و معنوی کشور به آن بستگی دאردۀنظام و بلکه همو  ملت ۀאموری אست که آیند

  وאجب אست در אین אمر مهم شرکت نماید و تخلف،لذא بر هر فرد مسلمان و אیرאنی وאجد شرאیط
 . فۀ אسالمی به هیچ وجه شرعاً جایز نیست و مورد سؤאل وאقع خوאهد شدאز אین وظی

 شکوهمند حضور ۀאینجانب אز ملت هوشیار و مؤمن אیرאن אنتظار دאرم که در אین صحن
یابند و یأس و سرאفکندگی دشمنان رא همانند گذشته فرאهم آورند و کارشناسانی رא که 

سوز وאقعی  و خط אمام و پیرو والیت فقیه و دلمتعهد و متعبد به אسالم و معتقد به نظام
 . אنتخاب نمایند،אندگزאر جدی محرومینمستضعفین و خدمت

های نماز عید فطر و در آستانۀ אنتخابات پنجمین دورۀ مجلس شورאی در خطبه
 جمهوری אسالمیدر אنتخابات باید توجه کرد که حساب אسالم و حاکمیت نظام : אسالمی

نباید .  کسی رא אنتخاب کرد که بیشتر به درد אسالم و نظام بخوردباید. مالک אست
                                               

 .١٩/١/١٣٧١، جمهوری אسالمی. ١
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 باید אفرאد صالح، متعهد، متخصّص، فهیم و مفید. خویشاوندی و همشهری بودن مالک باشد
 ١.برאی کشور و مردم باشند

مجلس شورאی : در بیانیه در آستانۀ אنتخابات ششمین دورۀ مجلس شورאی אسالمی
رکان אنقالب אست و نقش مهم آن در همۀ אمور کشور و مردم ترین אאسالمی אز بزرگ
 تفاوتی ونابرאین شرکت در אنتخابات אمری الزم و وאجب אست و بیب. کامالً مشهود אست

 .אعتنایی به آن جایز نیستیا بی
 ،با وجود مجلس: در بیانیه در آستانۀ אنتخابات هفتمین دورۀ مجلس شورאی אسالمی

 אز .بیندکند و با نبود یا ضعیف بودن آن آسیب میتری پیدא میحکمهای مستאنقالب پایه
صاحبان دאنش و אندیشه توجه  אین جهت الزم אست ملت فهیم ما خصوصاً אهل فکر و

 .אی نمایندویژه
خوאهم که با شرکت خود در  و אز تمام אقشار ملت میگروهها אحزאب و ۀאینجانب אز هم

 تضمین و به אین ،ونهای پاک شهیدאن אست خۀکه ثمررא   אستمرאر אنقالب،אین אنتخابات
آگاه و متدیّن در روز אخذ رأی با قاطیعت و  مردم.  شرعی و ملی عمل نمایندۀوظیف

 دینی و خدمت به کشور و אنقالب در پای ۀظیفم وام و به قصد אنجامهوشیاری و با دقت ت
 خود با تحقیق ، قرאر گیرندی خاصگروههاصندوقها حاضر شوند و بدون אینکه تحث تأثیر 

تر مقیّد به آن هستیم، אفرאدی رא אنتخاب کنند که و تفحص کامل که ما در مسائلی کوچک
 سوزمتعهّد و مقیّد به אحکام و عقاید אسالمی باشند و אز אنجام وظایف خود دریغ نورزند و دل

  گرאنی بهۀ تازیانبه حال ملت بوده و مشکالت مردم رא که هرروز تورم کمر آنها رא خم و
 . و مصالح مردم رא تشخیص و تضمین نمایند حلّ،شودسر و صورت آنها نوאخته می

 مجلس شورאی אسالمی

ما : در مصاحبۀ مطبوعاتی در آستانۀ چهارمین دورۀ אنتخابات مجلس شورאی אسالمی
مجلس . دست باشد و همه אز یک خط و گروه باشندمعتقد نیستیم که مجلس بایستی یک

حث علما باشد؛ جای تبادل نظر مجلس باید شبیه جلسات ب. طوری دیگر مجلس نیستینא
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در بحثهای طلبگی . و عوאمل سیاسی نیست یکدیگر  جای אستفاده אز تریبون علیهאست؛
 אست و وقتی به هدف رسیدند و نتیجۀ بحث مسئله برאی رسیدن به وאقعیت »ن قلتإ«

 ١.روشن شد، با هم بسیار رفیق هستند
 ما אز :مجلس شورאی אسالمیوقت  رئیس ، کروبیمهدیאالسالم در دیدאر حجت

 .قدر אنقالب و אین نعمت بزرگ אلهی رא بدאنندنمایندگان محترم אنتظار دאریم مجلس و 
אز مجلس אنتظار  .توאنند با تصویب قوאنین مهم به אسالم و مردم خدمت نمایندאمروزه می

 با אصول אساسی אسالم و قانون ،یدن به شورאی نگهباندאریم که قوאنین حتی قبل אز رس
 .אساسی موאفقت دאشته باشد

مریکا و אذناب אو אز مخالفت با אسالم و אنقالب نه دست אنمایندگان محترم بدאنند که 
 ریزیאند و نه مأیوسند و هر روز نقشه و توطئه و رאه جدیدی برאی ضربه زدن به آن طرحبردאشته
 ،ندهستهای אرزشی مۀ مردم خصوصاً نمایندگان محترم که بحمدאهللا אز چهره؛ باید هکنند می

 ٢. خود به אصل سرאیت کندۀهوشیار و بیدאر بوده و نگذאرند אختالفات אز محدود
אز مجلس شورאی : در جمع طالب و فضال در آستانۀ אنتخابات ریاست جمهوری

 » و بین אهللایبین« کنند میی خوאهیم نسبت به وزرאیی که رئیس جمهور معرفאسالمی می
حانیت هست وببینند آیا مسلمان وאقعی و معتقد به אنقالب و ر. قضاوت کرده و رأی بدهند

برخی אز אینها در مقابل روحانیت منافقانه عمل . فریبی رא نخورندگول ظاهر و عوאم. یا نه
بعد رأی אعتماد باید تشخیص صالحیت אسالمی و אنقالبی در אینها دאده شود و . کنند می

 ٣.در غیر אین صورت مجلس در پیشگاه خدאوند مسئول אست. بدهند
 ۀ هیئت رئیسو  ـ مجلس شورאی אسالمیـ رئیسאد عادل حدّغالمعلی دکتر در دیدאر 

 אمروزه بحمد אهللا کشور .ل אنقالب بسیار متفاوت אستאیط فعلی کشور ما با אویشرא: سمجل
عاد مختلف אقتصادی و نظامی و אجتماعی و دینی قابلیتهای ما در پرتو אنقالب אسالمی در אب
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 یאنقالب و אسالم به قدرت، بحمد אهللا کشور ما به برکت دین. دست آورده אسته فرאوאن ب
ف خود رא بهتر ی ما باید با توجه به אین نکته، وظامسئوالن .بزرگ در دنیا تبدیل شده אست

 .دتر אنجام دهنو قوی
مجلس در «: ی که فرمودیس بیشترین אهمیت رא قائل بودند تا جاאمام خمینی برאی مجل

 باید به حقیقت אین مطلب توجه کرد و جایگاه وאقعی مجلس رא אز ».رأس همۀ אمور אست

شود و در مجلس آرא و אفکار مختلف به صورت کامالً آزאد مطرح می. אین تعبیر شناخت
 و بعد אز بحث و بررسی به کنند می های ملت رא در آنجا مطرحنمایندگان مردم خوאسته

 خصوصاً نمایندگان محترم مردم سعی وאفر در אسالمی مسئوالن باید .رسندنتایجی می
 .ت אقتدאر و אعتبار خوאهند دאش، که در אین مسیر هستندتا وقتیبودن قوאنین دאشته باشند و 

جرא مالحظه کنید که  در مرحلۀ א،ید و حتی بعد אز تصویبکندر تصویب قوאنین کامالً دقت 
باشد یا אینکه ممکن אست آثار آیا آن قانون در مسیر خدمت به مردم و جامعۀ אنقالبی می

 .دسوئی بر آن مترتب شو
 به توقعات مردم کامالً توجه کنند و هرچه بیشتر سعی در حل مسئوالنالزم אست 

کنون به مردم دאده شده ی که אز אول אنقالب تایها باید به وعده.مشکالت آنان دאشته باشند
 . در همان مرحله باقی مانده אستها مردم خیال کنند که وعدهمبادא .کامالً عمل شود

 شهدא

אگر אین شهادتها نبود، معلوم نبود . دאنیمما خودمان رא مرهون شهدא می: در درس خارج
بر ماست . که یک چنین אنقالبی به ثمر برسد و خدאوند یک چنین عنایتی به ما دאشته باشد

 אمام رא אز بین نبریم و אز یاد نبریم و در درجۀ دوم یاد و ۀکه در درجۀ אول یاد و خاطر
ها، چه شهدאی مختلفی  چه شهدאی قبل אز אنقالب، چه شهدאی در جبهه. אین شهدאۀخاطر

 مثل مرحوم شهید مطهری و אمثال ؛که به دست אین منافقین و אمثال אینها شهید شدند
 .ظیفۀ ما אست که همیشه אینها رא به یاد دאشته باشیم אین و.ذلک

 ۀدر حد توאن به خانوאد:  مدیرאن کل بنیاد شهید אنقالب אسالمی سرאسر کشوردر دیدאر
 خیر ؛ زیرאخود رאه ندهیده خدمت کنید و در אین رאه خستگی ب) شهدא(محترم אین عزیزאن
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 ١.دنیا و آخرت شما در گرو אین خدمات אست
فرزندאن شهدא باید رفتار و عملشان همانند پدرאنشان باشد : آموزאن شاهدאنشدیدאر ددر 

 ٢.تا بتوאنند تأثیر زیادی در جامعه אیجاد کرده و در روز قیامت مورد شفاعت آنان قرאر گیرند
در زمینۀ مسائل : معاونان فرهنگی بنیاد شهید אنقالب אسالمی سرאسر کشوردیدאر 

 ، אگر فرزند شهیدی به مقامات عالی برسد. توجه زیادی شودאعتقادی فرزندאن شهدא باید
 . موجب تجلیل אز شهدא و אفتخاری برאی همۀ مسئوالن خوאهد بود

باید . אندمام رא به خوبی درک نکردهبه دلیل کم بودن سن و سال فرزندאن شهدא مقام א
 ؛کنند میر  چون אآلن بعضی אمام رא یک شخصیت معمولی تصو؛אمام به آنان معرفی شود

אگر אمام رא به فرزندאن شهدא . وجود آمده درحالی که אو یک معجزه بود که در تاریخ ب
 چه کسی و چه رאهی جان رאی تسکینی برאی آنان אست که بدאنند پدرאنشان ب،معرفی کنیم

 ٣.شودخود رא אز دست دאدند و فرزند شهید با אین کارها و مسائل قانع می
 و אمور مجلس بنیاد شهید کشور و جمعی אز مسئوالن אستانی دیدאر معاون تعاوندر 

شهیدאن در رאه خدא و برאی אحیای אرزشها و دین جان خود رא تقدیم کردند و : بنیاد شهید
باید یک مسئول در هر جایگاهی . کندهمین אمر مسئولیت ما رא در برאبر آنان دوچندאن می

 ی خون شهیدאن و تدאوم رאه آنان رא در عمل و  وظیفۀ خود در حفظ دستاوردها،که قرאر دאرد
 ٤.های آنان אنجام دهد خدمات به جامعه و خانوאدهۀبا אرאئ

 مردم
 طوری که همۀ مسئوالن همان: وقترئیس جمهورאالسالم سید محمد خاتمی، در دیدאر حجت

 ت بهخدم . سعی نمایید بیشتر به אین مردم خدمت نمایید،سعی در رفع مشکالت مردم دאرند
 ٥.ت یکی אز عبادאت بزرگ אس،אندאین مردم که هرگونه فدאکاری برאی אسالم و אنقالب نموده

                                               
 .٢٨/٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٠/٢/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .١٦/١٠/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .٢٠/١٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٤
 .٥/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٥



 ٣٧٥رهنمودها 

 مملکت ما بر پایه تشکلی אستوאر : رئیس جمهور،אحمدی نژאددر دیدאر دکتر محمود 
های دینی אز وאنهتینکه مردم نسبت به אعتقادאت و אسאست که هیچ نظیری ندאرد و آن א

شما .  بسیار حساسیت دאرند،روحانیت و مرجعیته  تا برسد ب)ع( طاهرینو אئمۀ) ص(پیامبر
با صدور فتوא چه تأثیری حتی در אندرون ـ صاحب فتوאی تنباکو ـ دאنید مرحوم شیرאزی می

 .אندناصرאلدین شاه گذאشت و אمروزه هم مردم بحمدאهللا אینچنین
.  حفظ کنید،ین مردم אست بباید אین حرف رא توجه کنید و אین نظام و אساسی که در

دאری بسیار  אعتقادی الزم אست بلکه אز جهت مملکتۀحفظ אعتقادאت مردم نه تنها אز جنب
قدאست مهم  و אسالم باید אین אمور که در میان مردم אز تشیّعحفظ برאی . ضرورت دאرد

 ١.برخوردאر אست حفظ شود
. خوאنم سال אست دאرم אسالم میه پنجا من:فرمانده وقت ناجا ،قالیبافمحمدباقر در دیدאر 
 توאنی به جای مستحبات تا می؛ وאجباتت رא אنجام بده:אش رא برאیت بگویم بگذאر خالصه

فاضل :  سؤאل کرد، بگووت אگر در قیامت کسی אز. کار مردم رא رאه بیندאز. به کار مردم برس
 ٢.گفته بود

لی אنقالب خدمت به مردم هدف אص: معاون אول رئیس جمهور، در دیدאر آقای دאوودی
ریزی فرهنگی در אین زمینه و حفظ فرهنگ אسالمی در جامعه אست و دولت باید با برنامه

های یک אز برنامهچنانچه אقتصاد و وضع معیشت مردم دچار خلل شود هیچ. تالش کند
 .رودفرهنگی پیش نمی

م تحمل فشار تورّبسیاری אز مردم دیگر توאنایی : در دیدאر رئیس شورאی شهر تهرאن
ود رא با شرאیط موجود و مشکالت אقتصادی رא ندאرند و بسیاری אز آنان تنها אز ناچاری خ

 .ددهنوفق می
. دکننبرطرف رא همۀ مسئوالن باید دست به دست هم مشکالت אقتصادی کشور 

 و همه باید برکات آنان  אستتشکیل شورאها در شرאیط کنونی یک نعمت بزرگ برאی مردم
                                               

 .٢٣/١٢/١٣٨٥، אفق حوزه؛ ٢٠/١٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .برگرفته אز وبالگ آقای قالیباف. ٢



 مسند مرجعیت بر ٣٧٦

 

 شورאها هیچ مشکلی אی باشد که مردم فکر نکنندونهعملکرد شما باید به گ. کنندلمس رא 
 ١.کندאز کشور رא برطرف نمی

باید بدאنیم אمام روی :  ورאمین، پیشوא و قرچکمسئوالندیدאر אمام جمعه و جمعی אز در 
بال آن یکی دین و پیاده شدن אحکام دینی در جامعه و به دن: دو مطلب تکیۀ אساسی دאشت

حفظ و حرאست אز حکومت אسالمی و دیگری خدمت به مردم خصوصاً مستضعفین که 
 موظّفند همۀ توאن خود رא برאی آسایش و رفاه هرچه مسئوالن. همۀ برکات אز آنها אست
 ٢.بیشتر آنان به کار برند

جان و ناموس مردم محترم אست و : در دیدאر فرماندهان نیروی אنتظامی سرאسر کشور
جهت باعث آبروریزی مردم ضمن אینکه باید با متخلّفان شدیدאً برخورد کنید، بیشما 
شود، به אگر شما אسالمی برخورد کنید، عالوه بر אینکه در جامعه متخلف کم می .نشوید

 ٣.دنیا ثابت خوאهد شد که אسالم قدرت مدیریت دאرد
ر دد حفظ אین مردم مسئوالن باید به هر نحوی درصد:  قمدر دیدאر مسئوالن مخابرאت

אنقالب אسالمی  .مسیر אنقالب باشند و برאی رضای خدא و خدمت به مردم تالش کنند
 .وجود آمد و برאی تدאوم آن باید متکی به همین مردم باشیمه  ملت بۀאیرאن تنها با אرאد

دشمنان ما مترصّد جدאیی بین مردم و אنقالب هستند؛ زیرא تنها رאه سقوط אنقالب رא در 
مسئوالن باید به هر نحوی در صدد حفظ אین مردم در مسیر אنقالب باشند و . دאنندن میאی

 هۀ ملت بאنقالب אسالمی אیرאن تنها با אرאد. برאی رضای خدא و خدمت به مردم تالش کنند
 .وجود آمد و برאی تدאوم آن باید متکی به همین مردم باشیم

אشتند که کاری کنید مردم אز شما رאضی نیز تأکید د) אمام خمینی( رهبر کبیر אنقالب
مردم نقاط ضعف و قوت .  ناشی אز رضایت אز אنقالب אست،باشند؛ زیرא رضایت آنان אز شما

 ٤.گذאرندمسئوالن رא به حساب אنقالب می
                                               

 .٩/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٢/٣/١٣٨٢، אفق حوزه. ٢
 .٢٠/٢/١٣٧٦، אطالعات  وאبرאر .٣
 .٢٦/٢/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٤



 ٣٧٧رهنمودها 

 باید هرچه بیشتر مشکالت مسئوالن :ن صنایع دفاع هوאییاجمعی אز مهندسدر دیدאر 
نیم بپذیریم بعد אز گذشت بیست و دو سال אز אنقالب هنوز در توא ما نمی.کنندجامعه رא حل 

 אگر کسی אمروز در هر .توجهی شودبرخی אز مرאکز جامعه به مردم و مشکالت مردم بی
אی و در هر شغلی باشد و بتوאند به אین مردم عزیز که با همۀ وجود برאی אنقالب مرتبه

 در پیشگاه ،رست אنجام وظیفه نکند خدمت کند لیکن چنانچه د،אسالمی فدאکاری کردند
 ١.خدאوند و شهدא در قیامت مسئول هستند

هدف אز حکومت אسالمی پیاده کردن دین و مکتب אهل بیت عصمت : در درس خارج
ما باید روز به روز در پرتو אین אنقالب بتوאنیم دین رא در . و طهارت در جامعه بوده و هست

گزאرאن نظام بدאنند  و خدمتمسئوالنهمۀ . یین کنیمאبعاد مختلف برאی مردم و جهانیان تب
 دאنند که هدف مهم حکومت אسالمی عالوه بر مدیریت صحیح و جامع אسالم در همۀو می

אز אین . شناسی مردم و توجه آنان به مبدأ و معاد بوده אستدאری و دین دین،شئون زندگی
 معظّمیما و خصوصاً روحانیت جهت بر همۀ مسئوالن فرهنگی אعم אز مطبوعات و صدא و س

الزم אست در جهت تقویت بنیۀ دینی مردم و אرאئۀ אسالم ناب حرکت نمایند و هیچ 
  دشمنان אسالم خصوصاً،بدאنند. אی جز معرفی אسالم صحیح رא به مردم ندאشته باشنددغدغه

 هر دینی و جامعیتאند تا با دین و مظادر خارج אز אین مرز و بوم، אمروز تصمیم خود رא جزم نموده
 ٢.آن مخالفت و مبارزه کنند تا دنیا و کشورهای دیگر نتوאنند אز אین نظام אلگو بگیرند

אستکبار جهانی متوجه شده تا زمانی که : در دیدאر شورאی مرکزی אئمۀ جماعات قم
 تسلط بر אین مردم ، وאقعی سر و کار دאرندتشیّعجوאنهای ما و مردم ما با אسالم وאقعی و 

אند و در ی مختلفی رא برאی رسیدن به אین هدف شومشان طیّ کردهאههار. کن نیستمم
 אکنون به אین نتیجه .אندهیچ رאهی به نظر خودشان هم بحمدאهللا موفقیتی پیدא نکرده

مۀ אسالم رא ۀ وאقعی مردم و آن אعتقادאت אسالمی و אحکام مسلّאند که باید آن پشتوאنرسیده
و چه روحانیین אرجمند ) ع(ین مردم و شخصیتهای دینی چه אئمهאز مردم گرفت و بین א

                                               
 .١٥/١١/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .٨/٢/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٢



 مسند مرجعیت بر ٣٧٨

 

אگر خدאی نخوאسته در אین رאه موفقیتی پیدא . אیجاد فاصله کرد و عقاید مردم رא سلب کرد
 ١.رودکنند، روزی אست که אنقالب ما در مخاطره خوאهد بود و خدאی نخوאسته אز بین می

 مردم رא نسبت به ۀ عقید،ی به ظاهر فریبندهאههاخوאهند با رאی می عده: درس خارجدر
 روحانیت باید زبان گویای אسالم باشد و شبهات .حکومت دینی سلب نمایند אسالم و

تفاوتی در مقابل  بی.موجود در אذهان خصوصاً نسل جوאن رא به نحو אحسن پاسخ دهند
م مذهب و مسائل و مشکالت فرهنگی به آنجا خوאهد رسید که خدאی نخوאسته אمور مسلّ

روحانیت باید به سرאغ مردم به خصوص جوאنان بروند و אز . دین مورد خدشه قرאر گیرد
 ٢.نزدیک مشکالت فکری و دینی آنان رא مورد توجه قرאر دهند

אی رא قائل بود אلعادهאی مردم و خدمت به آنان אرزش فوقאمام بر: در درس خارج
אمروز هم .  و رسیدگی به آنان دאشتمستضعفیندر خصوص خصوصاً تاکیدهای فرאوאنی 

 باید אرزش مردم و حضور آنها در میدאنهای ،אگر بخوאهیم אنقالب به حرکت خود אدאمه دهد
 ٣. برאی آنان אحترאم قائل باشیمحساس אنقالب رא بدאنیم و حقیقتاً

 جوאنان

  بدאنید نفس،عزیزאن من:  به جوאنان کویت که درخوאست نصیحت کرده بودنداسخدر پ
 هیچ .ته شده אستش در אین جسم ما به ودیعه گذא،אی אز روح אلهی אست אنسان که رشحه
 אی אز کمال که بخوאهید  به هرنقطه. و وجود אنسان نیستت برتر אز نعمت حیا،نعمتی در عالم

 ۀאی الزم و مهم برאی باز شدن هم  عرفان نفس مقدمه.خود رא بشناسید رسید باید אبتدאب
  אفسوس که אنسان دورאن».من عرف نفسه فقد عرف ربّه« : چرאکه؛نسان אستمعارف به سوی א

 ،رسد خوردگی فرא میکند و آنگاه که دورאن پیری و سال  אز אین حقیقت سپری میغافلجوאنی رא 
 .گردد  توجه אنسان متوجه و متمرکز در حفظ جسم نحیف و رنجور خود میۀهم

 برאی אین אمر مهم . نفس אستۀتربیت و تزکی אنسان قادر بر ،در جوאنی با سالمت جسم
                                               

 .١٦/٦/١٣٧٨، رسالت. ١
 .١٩/١٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٠/١١/١٣٨٤، אفق حوزه. ٣



 ٣٧٩رهنمودها 

 قرאر دهند و אز אین کوثر אلهی قرآن کریمالزم אست جوאنان عزیز همیشه خود رא در محضر 
 אولیاء خدאوند אست ۀ אین سفارش هم.אلقرآن ي אهللا אهللا ف. خود رא سیرאب کنندۀنفس تشن

 الزم .کرאن אلهیאقیانوس بیאی אز אین  سیدن به گوشهر در אین کتاب عزیز و تدبّربرאی 
 سیره و زندگی و .بدیل אهل بیت عصمت و طهارت آشنا شویدیب عارف عظیم و مאست با

 אز برجستگیهای. نان אلگویی بسیار مناسب برאی هرאنسان طالب کمال אستممات آحیات و 
 אند کمال אنسانیت و درجات باالی ۀ אفرאدی אست که در אوج قلّۀمهم دین אسالم تربیت و אرאئ

باید دید که آنان عمر بابرکت خود رא در چه . شود و אین אمر در هیچ مکتبی مالحظه نمی
 ترین  ما هم در همان طریق سلوک کنیم و خالصه، یک جوאن אز ضروری؛مسیری صرف نمودند

 . אست )ع(אموری که باید بدאن بپردאزد مطالعه و تفکر در زندگی אئمۀ معصومین
 باشند אمروز دنیای کفر و אستکبار در صدد تفرقه و جدאیی بین אسالم جوאنان عزیز بیدאر
  مالحظه. אنحرאف אین قشر بسیج نموده אستی خود رא برאۀه و عُدّ عِدّۀو جوאنان אست و هم

ی ضد دینی که برאی تخریب دین و אز بین بردن اههاگل אنحرאف و دستینمایید که وسامی
  خود کمال אستفادهۀאز אوقات فرאغت و عطل. ل فزونی אست روز به روز در حا،حرمت دینی אست

شناسان یف אز طریق متخصّصین در אین دین و אسالمحنرא نمایید و در אرتباط با אین دین 
 .دی تالش نمای،אند وאقعی که عمر خود رא در شناسایی אسالم و شناساندن آن صرف نموده

אمروز الزم אست نسل ):  دهۀ فجردر آستانۀ( ن صنایع دفاع هوאییادر دیدאر مهندس
بدאنند دشمنان . جوאن و بیدאر ما به אهدאف אمام و אنقالب אسالمی بیشتر توجه نمایند

همیشه در صددند تا אین نعمت אلهی رא אز دست مردم خارج کنند تا بتوאنند بر مردم و 
چ قدرتی بدאنند که אگر دین حضور جدی در جامعه دאشته باشد هی. جامعۀ ما مسلط شوند

بدאنند که همۀ هدف אمام پیاده شدن دین . توאند آن جامعه رא مورد אستعمار قرאر دهدنمی
אی با אین شعار که دین  אمروز عده.خدא و رسیدن אنسانها به کماالت وאالی معنوی אست

دن جوאنان و مردم و אجتماع אز کرمربوط به زوאیای زندگی شخصی אست به دنبال تهی 
 ١.تند و باید در مقابل אین אفکار پوچ و وאهی אیستادبرکات دین هس

                                               
 .١٥/١١/١٣٧٩، سالمیجمهوری א. ١



 مسند مرجعیت بر ٣٨٠

 

باید مرאقب بود تا کسانی که :  فرهنگ و אرشاد אسالمی وقتدر دیدאر مهاجرאنی، وزیر
زدگی هستند، در אذهان جوאنان אین کشور رخنه نکنند و ذهن دאرאی فکر ضد دینی و غرب

 تشخیص دאده אست تنها رאه آنان رא نسبت به مقدسات دینی مشوش نسازند؛ چرאکه دشمن
برאی به אنزوא کشیدن אنقالب و مقابله با آن، سست کردن مبانی دینی و אعتقاد مردم אست 

های شیطانی سعی در کوبیدن مقدسات مردم و متزلزل های فرאوאن و نقشهو با توطئه
 .کردن אیمان آنان دאرد

ء אستفاده کند و با نشر شما مسئوالن نباید بگذאرید دشمن אز אین جوאنهای عزیز سو
 ١.مطالب אنحرאفی جامعه رא به سوی خالف دین سوق دهد

خوאهم که سعی کنید  אز شما می:دאنشگاهی کشور دیدאر ریاست و معاونین جهاددر 
باید تالش . جوאنان دאنشگاهی אز نظر عقیدتی نسبت به אسالم و אنقالب تزلزل پیدא نکنند

 ۀ جناحی باعث پایین آمدن روحیمسائلم معتقد باشند و کنیم که جوאنان به عقاید و אسال
سوز مملکت و אنقالب ما نیستند و نباید منتظر دیگرאن دیگرאن دل. دאنشجویان نشود

 אگر عقاید مردم و در رأس آن دאنشگاه رא אز . مردم و عقاید آنان אست، نیروهای ما.باشیم
 ٢.אیم همه چیز رא אز دست دאده،دست بدهیم
جوאنان ما باید با حضور هرچه بیشتر و : ، چالشهاهیئتهمایش جوאن،  به در پیام
ت دینی אوالً بر غنای فکری و دینی خود بیفزאیند و در אین جهت سعی ئاتر در هی حماسی

کنند אز عالمان مبرّز و آگاه و مطّلع به دین אستفاده نمایند و ثانیاً نشاط אجتماعی و سیاسی 
 . و אفزאیش دهندو دینی جامعۀ خود رא حفظ

 من אز وجود אینترنت برאی :دیدאر جمعی אز مسئوالن شرکت مخابرאت אستان قمدر 
کنم؛ زیرא در آن فساد و منکرאت زیاد אست و خوف آن دאرم که آینده אحساس نگرאنی می

 سایتهای مخالف אسالم و ،آنچه موجب نگرאنی אست. جوאنان ما تحت تأثیر قرאر گیرند
אی برאی אغفال انه دאم گستردهتأسّفهای אینترنت אست که م شبکهشئون אسالمی در

                                               
 .٣/١١/١٣٧٧، کیهان. ١
 .١٣/١١/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٢



 ٣٨١رهنمودها 

رود خوف אین می. باشد می،אندخوبی درک نکردهه جوאنانی که تاریخ אنقالب אسالمی رא ب
 ١.که نوجوאنان و جوאنان تحت تأثیر فعالیتهای ضد دین و فرهنگ אسالمی אجانب قرאر گیرند

 توجه به نیازمندאن

אکثر مسائلی که در : در هشتمین دورۀ אنتخابات ریاست جمهوریهنگام رأی دאدن 
خصوص אنحرאفات אخالقی و אعتقادی ناشی אز نارساییهای אقتصادی  ه ب،آیدجامعه پیش می

 باید حل مشکالت ،شودهرفردی که به عنوאن رئیس جمهور آینده אنتخاب می. אست
 ٢.های خود قرאر دهدאقتصادی رא سرلوحۀ برنامه

بهترین :  مجلس شورאی אسالمیۀ کمیسیون برنامه و بودجیאر رئیس و אعضادر دید
توאند אنجام دهد אین אست که فقر رא אزجامعۀ אسالمی الאقل کم  کاری که مجلس هفتم می

 دولت رא که با مشکالت زیاد دست به  کند و رسیدگی به אمور فقرא بلکه بعضی אز کارمندאن
אین مردمی که אز همه چیز خود برאی . ی خود قرאردهندهاگریبان هستند، در صدر برنامه

 .אسالم و אنقالب گذشتند باید بیشتر مورد توجه باشند 
 فاضل بودم که شخصی به عنوאن אهللا آیتنزد : گویدאالسالم محسن قرאئتی میحجت

 خوאهم برאی خود و همسرم در حرممیمیلیون تومان چند با صرف : نظرخوאهی به אیشان گفت
 فاضل به אو אهللا آیت . مهم دیگر قبر بخرمیا جای) س(یا حضرت معصومه) ع(م رضاאما

 .ین حرفها نیستدر حالی که אین همه گرسنه هست، وقت א. پول قبر رא به فقرא بده: فرمود
خدمت به خلق אز عبادאتی אست که אجر :  אمدאد אمام خمینی کشورۀمسئوالن کمیتدر دیدאر 

 ٣.توאن تصور کرد با אخالص همرאه باشد אجری باالتر אز אین نمیبسیار زیاد دאرد و وقتی
אز ویژگیهای אنقالب ما به عنوאن : معاونان سازمان بهزیستی کشور یس وئدیدאر ردر 

ترین موقعیت شغلی چنانچه אنقالب אسالمی אین אست که هرنوع خدمتی هرچند در پایین
چه رسد به   تا؛ عبادت אست،به قصد قربت وکسب رضای خدאوند سبحان אنجام شود

                                               
 .٢٩/٢/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .١
 .١٠/٣/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٤/٨/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣



 مسند مرجعیت بر ٣٨٢

 

هیچ  אین رאه אز  در.خدماتی چون خدمات سازمان بهزیستی که אرزشمندترین خدمات אست
 گونه אین رא بدאنید که אین.کوششی فروگذאر نکنید و אز هیچ خدمتی خستگی به خود رאه ندهید

 ١. אین سعادت رא بجا آوریدۀ پس شکرאن.شودسعادت نصیب هرکسی نمی توفیق و
אگر فقر و محرومیت در جامعه אز : کل کمیته אمدאد אمام خمینی אستان قم دیدאر مدیردر 
 ٢.بازد بسیاری אز معضالت אجتماعی نیز رنگ می،بین برود

 بهترین کاری :مجلس هفتمدر  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه  دکتر سبحانیدیدאردر 
رא در جامعۀ אسالمی کم کند و  אین אست که فقر ،توאند אنجام دهدکه مجلس هفتم می

 که با مشکالت زیادی دست به  رאرسیدگی به אمور فقرא و حتی بعضی אز کارمندאن دولت
אین مردمی که אز همه چیز خود برאی אسالم .  در صدر برنامۀ خود قرאر دهد،گریبان هستند

 ٣.و אنقالب گذشتند باید بیشتر مورد توجه باشند
در אثر نبود אشتغال عالوه بر אینکه مردم در : ر אستان قمدر دیدאر مدیر کل אدאرۀ کا

مسئوالن . نیز در جامعه روאج خوאهد یافتمضیقه خوאهند بود، منکرאت و بسیاری אز جرאئم 
کار به خصوص های אشتغال برאی אفرאد بینظام אسالمی در جهت فرאهم کردن زمینه
خدمت به جوאنان אین אست که آنان ترین بزرگ. جوאنان بیش אز هر زمان دیگر تالش کنند

 ٤.אز یک شغل آبرومند برخوردאر شوند

 אهتمام به دین

با توجه به سوאبق :  وقترئیس جمهورאالسالم سید محمد خاتمی، در دیدאر حجت
که در  طوره אز شما سرאغ دאریم אنتظار دאرم همانکعلمی شما و تعهد و تدینی 

 نسبت به دین و ،אیددهکرردم مدאری مذهب و دین بیشتری بر ۀسخنرאنیهای אخیر خود تکی
بدאنید אنقالب  .ید کنحفظ شئون مذهبی و دینی و رفع فساد در مردم و جوאنها بیشتر تکیه

                                               
 .١٤/٦/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/٦/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .١٤/١٠/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٣
 .١/١٠/١٣٧٨، سالمیجمهوری א. ٤
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 همۀ زحمتها و فدאکاریها و خون .وجود آمده دאری ب دین و ترویج دینءما برאی אحیا
 ١.شهیدאن برאی شکوفایی دین در אین کشور بوده אست

حمد و سپاس خدאوند متعال رא که نعمت بزرگ : م به تشکّل علمای شیعه در אروپادر پیا
هدאیت و אیمان رא به بشریت אرزאنی دאشت و با منّت گذאردن بر אو، رسوالن و هادیان خود 
رא با دستورאت جامع و متین، مطابق با عقل سلیم و فطرت در میان آنان برאنگیخت و با 

 تدوین و با نصب قرآن کریم بشر تا روز قیامت رא در کتاب مبین تشریع دین אسالم نیازهای
کنندگان حقیقی אین کتابند، بشر رא برאی  که مفسرאن وאقعی و تبیین)ع(حجج و معصومین

بشر . همیشه אز نیاز به غیر دین و אز پناه بردن به مکاتب אنحرאفی و باطل آسوده ساخت
ی در زندگی خویش  تر دین رא به نحو جامعباید אرزش دین رא بیش אز گذشته دریابد و

تر کند و אین אمر متوقف بر آن  باید אرتباط خود رא با دین و عالمان دین قوی. حاکم کند
אست که حامالن دین و عالمان آگاه به شریعت و آیین، אساس دین رא حفظ و با رعایت 

 .رسانندباشند، بتعالی میدאری آن رא به بشر که عیلولۀ حقکامل אمانت

 صدא و سیما

 صدא و : صدא و سیمائیس رهبری و رمعظّمنمایندۀ مقام  ،مهندس ضرغامیدر دیدאر 
ن سرمایه  אوّلیترین ومهم. سیما باید אعتماد عمومی مردم خصوصاً نخبگان رא حفظ کند

برאی אین رسانه آن אست که مردم کامالً אعتماد و باور دאشته باشند آنچه אز אین رسانه 
 .د אست و آن رא کامالً معتبر بدאننشود مطابق با حقیقتر میمنتش

 ۀ خصوصاً אز شبک؛کنمهای فرهنگی و دینی אین رسانه تشکر میאینجانب אز برنامه
جاد شده های خوبی در آن אی جای آن خالی بود و بحمدאهللا برنامه که אنصافاًقرآنمهم 
 رא در میان جامعه نشر دهیم، به ق אین کتاب آسمانیایو حق قرآنهرچه بتوאنیم . אست

 حاکم باشد یک قرآنאی که در آن جامعه. کندهمان אندאزه جامعه رشد و آگاهی پیدא می
 .تجامعۀ زنده و پویا و رو به رشد و سعادت אس

                                               
 .٥/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١



 مسند مرجعیت بر ٣٨٤

 

 نیزطور که روحانیین مسئولیت مهم تبلیغ دین رא دאرند، אمروز אین رسانه مهم همان
 رא به صورت کامالً صحیح و دقیق تشیّعمبانی مکتب אسالم و  دאرد و باید אیچنین وظیفه

 همۀ وאقعیات و همۀ אحتیاجات دینی و )ع( بحمدאهللا אئمۀ معصومین.به אطالع مردم برساند
 ، بیان کنیدאאز אئمه ر رسیده  אگر در تمام وقت بخوאهید معارف.אند کردهفرهنگی ما رא بیان

 و تفاسیر معتبر و با وجود قرآن کریمارفی و با وجود ق و معای با وجود چنین حق.توאنیدمی
 دیگر چه نیازی אست که موهومات و تخیالت و )ص( پیامبر אکرمۀکلمات و سنن قطعی

ها  محترم صدא و سیما در تمام شبکهمسئوالنباید . אموری אز قبیل خوאب رא بیان کنیم
  אز אتکا به بیان خوאبها و یا کرאمتهاییهای خود رא مبتنی بر وאقعیات و حقایق قرאر دهند وبرنامه

 .کنندندאرد خوددאری  شود و אساسی معمولی بیان میدکه برאی برخی אفرא
 مناسب אست.  نماز و آموزش نماز אهمیت بیشتری دهدمسئلۀصدא و سیما باید نسبت به 

 ١.دنکنهم نمازهای باشکوه پخش  نماز جماعت آن،ها در تمام אوقات אذאنکه تمامی شبکه
 .شودعمل می فاضل به مسئوالن صدא و سیما אهللا آیتپیشین سفارش هنوز به  :یادآوری

 .له به حساب آوردتوאن אین برنامه رא یکی אز یادگارهای معظّممی
های صدא و سیما  در برنامه:سیما در دیدאر معاون אرتباطات و پژوهش سازمان صدא و

 אنجام شده در אیرאن برאی جوאنان تبیین شود و آنان تحوّالت باید אنقالب אسالمی و تغییر و
 ٢.با نقش אرزشمند אنقالب אسالمی אیرאن آشنا شوند

 به جهت אختالف مخاطبین :جمعی אز مسئوالن و مدیرאن سازمان صدא و سیمادر دیدאر 
هنگ دینی  آثار منفی دאشته باشد و چه بسا فربعضی،ها نسبت به برنامه ممکن אست برخی

 غالب دینی مردم و ۀ محترم صدא و سیما وجهمسئوالن الزم אست . تأثیر قرאر دهدرא تحت
 باید אز אوقات مردم نهایت .جامعه رא در نظر بگیرند و سعی در رشد دیانت مردم بنمایند

 ٣.ها در مسیری نباشد که موجب بیهودگی و אتالف وقت باشدאستفاده شود و برنامه
                                               

 .١٥/١١/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٩/١٠/١٣٧٩ ،جمهوری אسالمی .٢
 .١٦/٥/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٣
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 صدא و سیما باید אعتماد אفکار عمومی رא به خود :یمادیدאر معاون سیاسی صدא و سدر 
مردم باید אعتماد کامل به אین رسانه . ی نظام موفق باشداههاگجلب کند تا در אنعکاس دید

 در کنند میאز אین رسانه مشاهده یا אستماع رא  باید طوری باشد که آنچه .دאشته باشند
های شخصیتهای مورد אعتماد  نظریهۀکنند باید אنعکاس.صحت آن تردید ندאشته باشند

 .אنقالب و אسالم باشد
 دאنشگاه عمومی אست برאی تبیین אحکام و معارف ۀ فرאگیر که به منزلۀباید אز אین رسان

صدא و سیما در تقویت مذهب و تحکیم مبانی .  بیشتری شودۀ אستفادتشیّعאلهی و مکتب 
 אست فرهنگ אصیل אسالمی جامعه אنتظار אست مسائلی که ممکن. دینی بیشتر تالش کند

باید אین رسانه مسائل ناب و وאقعی אسالم و . رא مخدوش کند אز אین رسانه منعکس نشود
 ١.پرهیزدب אز مسائل مشکوک یا خرאفی و غیروאقعی جدאً و  رא منعکس کندتشیّع

 عزאدאریمجالس 

 ۀ در سای:مبلّغانتهای مذهبی و تکایای قم همرאه جمعی אز ئی هیدر دیدאر رؤسا
شود و  حقیقت کفر و باطل אفشا و دین אسالم ترویج می،مجالس عزאدאری ساالر شهیدאن

در אین مجالس אوصیای . شوند آشنا می، אستتشیّعجوאنان با אسالم حقیقی که در مکتب 
 .شود آنان برאی جامعۀ بشری معرفی میهایدستور رسول خدא و

شوند و برאی مصائب آن حضرت ی جمع میאعدهظاهرאً خیال نشود که در אین مجلس 
 ترین فریادها بر سر ظالمینها بزرگ אین گریه.شود تمام میمسئله و کنند میگریه و عزאدאری 

 حاضر نبود برאی אز دست دאدن فرزند ،אمام رאحل یعنی ،ترین شخصیت زمان مابزرگ. אست
ما با אین . ریختک میאش) ع( אما برאی مصائب حضرت אمام حسین؛مجتهد خود گریه کند

 . و در مقابل کفر و ظالمین אیستادیم کردیمאشکها و عزאدאریها אنقالب אسالمی رא אیجاد
حفظ אنقالب אسالمی و رشد و אعتال و عزت ملت بزرگوאر אیرאن در گرو عزאدאری 

  و آحاد مردم بهگروهها حقیقی همۀ ۀآنچه پیونددهند. حقیقی و بقای محرم و صفر אست

                                               
 .٥/١٠/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١



 مسند مرجعیت بر ٣٨٦

 

رنگ کردن مجالس  بدאنید که دشمن درصدد کم. אست)ع( אمام حسین،אست یکدیگر
 .ن אستعزאدאری و حتی در فکر אز بین بردن آ

م وجود دאرد  و محرّتشیّع مخالفت با ظلم در مکتب  و تحرک،دאند که پویاییدشمن می
نبال ده و به خوبی فهمیده אست که אین پویایی و بالندگی در هیچ مسلکی وجود ندאرد و ب

 .مقابله و برخورد با آن אست
ید و خطبای محترم و وعاظ گرאمی ینما سعی کنید אز مجالس محرم کمال אستفاده رא

ن אهل بیت بکوشند אز אشعار احאمطالب صحیح و مستند رא برאی مردم بیان کنند و مد
 ١.صحیح و دقیق و پرمحتوא אستفاده کنند

 ن عاشورאیی که برאی ما باقی مانده مرهونאی: در دیدאر شورאی مرکزی אئمۀ جماعات قم
عاشورא مرهون אین هیئات و دستجات و . شودکتابهایی نیست که در بارۀ عاشورא مطرح می

אینها عاشورא رא حفظ . زدنها و زنجیر زدنها و سر و صدאهایی אست که در کار אست سینه
 ٢.אینها کافی نیست؛ ولی אستکرده و אال کتاب در بارۀ عاشورא، زیارت و سخنرאنی هم زیاد 

های ضالّه مانند  و فرقهگروههاאمروزه אز طرفی : رسیدن عاشورא در پیام به مناسبت فرא
ابیت و حکومتهای جائر همچو אسرאئیل و آمریکا در صدد هدم دین אسالم و ضربه زدن وهّ

אفکار وهابیت با تهمتها و אفترאءאت فرאوאن و نشر . به مذهب אهل بیت عصمت و طهارتند
 و سخره گرفتن مظاهر دینی אز جمله )ص( و سنت پیامبرقرآنیح و مخالف با غیرصح
 אنبیا אز آدم تا خاتم بر אو ۀ که هم)ع(ی و گریستن بر مصائب حسین بن علیعزאدאر

 و کسانی که در אرאدت )ع( אز طرف دیگر پیروאن אباعبدאهللا...گریستند، به مبارزه برخاسته 
توجهی همان یدی نیست، برخی אز آنان بر אین طبل کوبیده و با بیآنان به آن حضرت ترد

אمروزه .  אستتأسّفبسیار جای  و אین کنند می دنبال ،خوאهندאمری رא که دشمنان دین می
مذهبی که باالترین معارف توحیدی رא دאرد و  .کندوهابیت، شیعه رא متهم به شرک می

אی با  چرא باید گوینده،هبر و مقتدאی אو אست ر)ع(مرد میدאن توحید אمیرאلمؤمنینبزرگ

                                               
 .١٣/١٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٦/٦/١٣٧٨، رسالت. ٢



 ٣٨٧رهنمودها 

 !؟ به אین هدف کمک کند،شودאشعار غیرصحیح که אز آن بوی کفر و شرک אستشمام می
 אز مصادیق شرک ، چنانچه אین אشخاص אز روی فهم و אختیار بگویند:אیمما مکرّر گفته

 ن مکرّم که אفتخار محترم و مدאحایخطبا. جویدאست و شیعه אز چنین אفرאدی بیزאری می
 و چه توفیقی אز אین باالتر، باید نسبت به אین אمور ،گزאری به אین آستان رא دאرندخدمت

خوش אهدאف شوم خود  آن رא دست،توجه بیشتری دאشته باشند و نگذאرند אیادی مسموم
 אشتهسرאیان دقت عمیق دمردم عزیز باید نسبت به گفتار گویندگان و אشعار مرثیه. قرאر دهند

 .باشند و مطالب رא به صورت مستند مورد پذیرش قرאر دهند

 پرهیز و مبارزه با خرאفات

یکی אز مسائلی که אمروزه در جامعه به : تپژوهان مرکز تخصّصی مهدوی دאنشدر دیدאر
ما معتقدیم که تمام . אست) ع( مالقات با אمام زمانمسئلۀ ،صورت غیرصحیح جلوه کرده

سبب אلمتصل بین אالرض و אل«. شودوجود مقدس به אنسان دאده می آن ۀنعمتها به وسیل

بسیار خوب و مستحب אست אلبته در ) ع( אز طرفی زیارت و مالقات با معصوم».ءאلسما

نامه در بارۀ زیارت آن حضرت آمده بیانگر آنچه در אدعیه و زیارت. دصورتی که ممکن باش
 .حالت شوق و אشتیاق به آن وجود مقدس אست

ید אین مطلب رא در جامعه گسترش دهیم که باید بیابانها و کوه و دشت رא طیّ کنیم نبا
مشاهده رא تکذیب بایستی مدعی «: אندخود آن حضرت نیز فرموده. تا آن حضرت رא ببینیم

دאرאن آن  ما و همۀ شیعیان و دوستۀ وظیف. אصالً ما نیازی به אین حرفها ندאریم.»کنید

 ١.تאس) ع(زیستی و ترویج אفکار אئمه مهدی،یح مهدویت فرهنگ صحۀ אشاع،حضرت
گر אعمال که آن حجّت خدא نظاره یمکنباید همه باور : در پیام به مناسبت نیمۀ شعبان

شان مسائل אعتقادی و عملی אست و אز אین یא  مورد نظرمسئلۀترین باید بدאنیم مهم. ماست
سالم کوشا باشیم و אز خرאفات و جهت الزم אست هرچه بیشتر در مورد مسائل وאقعی א

 بدאنیم که אین אمور .אساس و אدعاهای وאهی پرهیز کنیمگویی و خوאبهای بیدروغ
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باید وאقعیتها و . گشایده و زبان طعن دشمنان رא می אسالم و شیعه رא مشوّۀغیروאقعی چهر
 . بیاموزیم،معارف אصیل و حقیقی رא که دین ما مشحون אز آنها אست

 ،یکی אز کارهای مهم زدودن خرאفات: تپژوهان مرکز تخصّصی مهدوی دאنشدر دیدאر
  دو گروهۀگرفتاری ما در جامعه אز ناحی. رאفاتی אست که در بین عوאم مشهور אستخخصوصاً 
 دهند و همه چیز رא אنکاردینی سوق می خودشان و دیگرאن رא به طرف بیאی رسماً عده:אست
 .אند دیگر گرفتار یک سری אز אمور خرאفی شدهی گروه،در مقابل. دبرن یا زیر سؤאل میکنند می

 ١.زندبعضی אز خرאفات به شدت درحال روאج یافتن אست و אینها به אسالم لطمه می
 رسوخ ،אز کیدهای مکارאن دورאن: شناسی، رאهکارها و چالشهادر پیام به همایش شیعه
 گاهی . طوالنی نیز دאردۀیک سابق شیعه אست که אین אمر ۀدאدن خرאفات در مذهب حق

برאی برخورد با אین مذهب متوسّل به جعل مذهب و به وجود آوردن مسلکهای خرאفی 
 خصوصاً در ؛אند אین مذهب بودهۀشدند و گاه به دنبال وאرد نمودن خرאفات در پیکرمی

ف  که صد در صد مخال رאنمایند که مطالب خرאفیسالهای אخیر אز طرق مختلف سعی می
 در אین مکتب رخنه ،با عقل سلیم و منافی با فطرت و אذهان مؤمنین و مسلمانان אست

، دאده تا در درאزمدت بتوאنند אفکار رא אز אین مکتب منصرف و به آنچه خود به دنبال آنند
 هشیار ،های علمیه و نیز مردم عزیز خصوصاً جوאنان باید علما و بزرگان و حوزه.سوق دهند
باید خطبا אز .  معارف شیعی و ترویج آن کمال دقت رא بنمایندۀد و نسبت به אرאئو بیدאر باشن

 خوددאری نمایند و مردم نیز مطالبی رא بپذیرند ،ذکر مطالبی که مستند صحیح و قوی ندאرد
 .باشد) ع(و אئمۀ معصومین) ص( پیامبر אکرمۀ و سنت معتبرقرآن کریمکه مستند به 
 ۀول و مدیرאن موسسئشی دفتر تبلیغات אسالمی قم و مسیس و معاون پژوهئدر دیدאر ر

 ما אست که روحانیت باید روز ۀ جامعمورد אبتالیمهدویت אز مسائل :  אنتظار نوریفرهنگ
 که با אمام کنند میאی به دروغ אدعا אمروز عده. به روز بر تالش خود در אین زمینه بیفزאید

 در حالی که .אندی خود دکانی درست کردهدر אرتباط هستند و אز אین طریق برא) ع(زمان
 دאشته )ع(אیم که אدعای مالقات با אمام زمانگاه ما אز زبان بزرگان و مرאجع نشنیدههیچ
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 قصد تزلزل در ،אست) ع(توهین به ساحت אمام زمانکه  ،אین گروه با حرکت خود. باشند
زیرא مصیبت آن روزی خوאهد  ؛ باید به אین אمور توجه جدی دאشت. جوאنان ما رא دאرندۀعقید

 ١.دبود که جوאنان ما نسبت به مسائل אعتقادی و دینی خود سست شده باشن
هر قلم و نوشتاری در : در پیام به جشنوאرۀ برترینهای فرهنگ مهدویت در مطبوعات

 باید אهل .توאند بیشترین تأثیر رא در رشد معنوی و دینی جامعه دאشته باشدאین زمینه می
خود رא بلند قرאر دאده و در אین میدאن که אقیانوسی אست  همّت حبان طبع و نشرقلم و صا

 .کرאن و معارفی عظیم در آن نهفته אست، אز هیچ جدّ و تالشی دریغ ننمایندبی
 بینم که در אین وאدی אهل فکر و تحقیق باید معارفتذکر אین نکته رא الزم میאینجا در 

 باید .د در אختیار مردم قرאر دهندאی אز هرگونه حشو و زورא به صورت ناب و خالص و به دور
 ،کندبیان אمور سست و وאهی و چه بسا کذب که אساس אعتقاد مردم رא متزلزل میאز 

در تثبیت حقیقت אمامت هیچ نیازی به بیان رؤیاهای کاذبه و حوאدث غیر . אجتناب نمایند
אلثبوت و الیت و آثار و کرאمتهای مسلّمهای وאقعی وباید در אین אمر אز جذبه. وאقعه نیست

 و نه فقط حقیقی آن אستفاده نمایند و به بیان دیگر باید به دنبال تحکیم عقاید باشیم
 . آن אمری אست غیر پایدאر و گذرאאنگیختن אحساسات کهبر

 אنتظامینظامی و  هاینیرو

 در אرتش و عقیدتی، سیاسی : نیروی هوאیی אرتشعقیدتی، سیاسین مسئوالدر دیدאر 
 و حدیث قرآن אست تا אز نظر آشنایی با אحکام و  خدאوند به אین دو نیروسپاه یکی אز برکات
אلعاده و بسیار تعالی فوقخدمت به مملکت شیعی אجرش پیش حق. مشکلی ندאشته باشند

 . אز نعمتهای אلهی אست،אین قسمت  وجود روحانیون در.אست
 نیستند و پس אز ورود به אین نیروها با آگاهی کامل آشنا با مسائل אبتدאیی دین بعضی אفرאد

  אین אمر در زمانۀ ریش.شوند و אین مرهون خدمات شما אستאز مسائل دینی وאرد אجتماع می
 کارها لطف  همۀ אین.مند هستیمحضرت אمام درست شد و ما אمروز אز برکات و آثار آن بهره
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 .دن توفیق موجب אجر مضاعف خوאهد بوאی אلهی אست که شامل شماها شده אست و شکر
و کار دאرند و دیگرאن که  خیلی فرق אست بین کسانی که با روحانیون و אهل علم سر

אگرچه مرهون آثار و برکات شهدא هستیم و אین شهدאی بزرگ در אین دو . دآشنایی ندאرن
אز رور אست و  ولی کار شما یک کار زیربنایی אست که شهیدپ؛که حماسه آفریدند نیرو بودند
 אز אجر شهادت نیز باالتر אست و אین کار شما عبادی אست و خدمت به مملکت جهتی

 . گیتی به نام همین کشور אست که ملت و حکومتش شیعی هستندۀشیعی אست که در پهن
 ١. توفیقات حضرت حق אست و باید قدردאنی کردست؛ بلکهאتفاقی نیאین توفیقات 

אکنون در موقعیتی ): ع(ن و אفسرאن אرشد دאنشگاه אمام حسینگروهی אز پاسدאرאدیدאر در 
در אول אنقالب معارضانی بودند که سر رאه אنقالب . هستیم که با אول אنقالب تفاوت دאرد

کرد چه کسی אین کار رא אنجام دهد و אز شد و فرقی نمیبودند و باید با آنها معارضه می
ما אکنون باید پاسدאرאن در سطح عالی علمی  א؛جهت سطح معلومات אولویتی در کار نبود

 ٢.باشند و خوشبختانه אین دאنشگاه متولی אین کار אست

 قاضیان

یک طرف  پست قضاوت طوری אست که هموאره :جمعی אز قضات אستان قمدر دیدאر 
لحاظ مسئولیت אلهی به אین کار بپردאزد ه  لذא אگر قاضی ب. אز قاضی نارאضی אستدعوא

 هدف .توאند همگان رא رאضی نگه دאردאال אز لحاظ جامعه نمی یابد ومیوجدאنش آرאمش 
 ٣.تعالی باشدقضاوت در אین אمر مهم باید رضای حق

 ،در درجۀ אول آنچه بیشتر باید مورد توجه قرאر گیرد:  جمعی אز قضات אستان قمدیدאر
طیر אست و  مسئولیت شما نیز بسیار خ،ه مقام قضاوت چون مقام خطیری אستאین אست ک

 .دאر شدن אین مقام رא ندאردهرکسی صالحیت عهده
. אی رא که الزم אست شما بزرگوאرאن مدنظر دאشته باشید دقت در אمر قضاوت אستنکته

                                               
 .٢/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٧/٦/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٠/١٠/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٣



 ٣٩١رهنمودها 

 پی به ،אند که אگر به تعابیر روאیات دقت شودکید فرאوאنی کردهأدر אین جهت روאیات ما ت
 ١.صیانت آن محفوظ بماندلذא باید توجه کرد که . אین مهم خوאهید برد

 نظاممسئوالن 

אگر ما پشتیبانی אز ریاست : در جمع طالب و فضال در آستانۀ אنتخابات ریاست جمهوری
کس حسابی ندאریم چیغیر אز אین با ه.  فقط برאی אسالم אست،کنیمجمهوری و مجلس می

برאی . ریمکس نیستیم و אز هیچ مقامی هم در هیچ شرאیطی وحشت ندאو تحت تأثیر هیچ
אگر وزیری طبق . باید روی مسائل אسالمی با قاطعیت پیش بروند. ما אسالم مطرح אست

 .٢.زل אو درنگ نکنند در ع،کندقوאنین אسالمی عمل نمی
 ما یاری و نصرت خدאوند: شورאی عالی אمنیت ملیوقت  دبیر ، دکتر علی الریجانیدر دیدאر

عیان رא در همۀ مرאحل خصوصاً در زمانهای متعال به אنقالب אسالمی و مسلمانان و شی
 خدאوند אتکا ۀ به قدرت مطلقمسئوالنאیم و تا مادאمی که شما و سایر אخیر مالحظه نموده

 . رא برאی شما در مشکالت هموאر و روشن خوאهد ساختאهها خدאوند ر،دאشته باشید
یند و با بصیرت  با درאیت و دقت عمل نمامسئوالنشرאیط אمروز جهانی אقتضا دאرد که 

کامل به قضایا و حوאدث توجه دאشته باشند و طوری نباشد با برخی אز گفتارها و حرکتها بر 
نیم که مکتب شیعه به عنوאن یک کما باید برאی دنیا و حکومتها روشن . مشکالت بیفزאییم

 אین مکتب مبتنی بر منطق و אصول محکم و رعایت حقوق همۀ ست؛ بلکهخطر نی
 ٣. אستههاگروאشخاص و 

باید هرچه . مسئوالن نظام باید نسبت به خدمت به مردم و אنقالب توجه بیشتر کنند
بیشتر به אهدאف אنقالب و אمام بزرگوאر که پیاده شدن אحکام אسالمی در جامعه و به وجود 

 .ند هرجهت کامل و پیشرفته، توجه کنאی אزآوردن جامعه
لی باشد و بتوאند به אین مردم عزیز که با אی و در هرشغאگر کسی אمروز در هر مرتبه
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همۀ وجود برאی אنقالب אسالمی فدאکاری کردند، خدمت کند، چنانچه درست אنجام وظیفه 
 ١.אستنکند، در پیشگاه خدאوند و شهدא در قیامت مسئول 

  و شیعیانتشیّع

 همۀ مسائل خیال نکنید .אیمدر دورאن بسیار عجیبی قرאر گرفته: در دیدאر אئمۀ جماعات قم
رو به رאه אست و من و شما هم به آسانی و با فکر رאحت دنبال کار علمی خودمان باشیم؛ 

  لیکن هرکس به سهم خود و به אندאزۀ؛نه یک مسئولیت خطیری گریبان همۀ ما رא گرفته אست
 شیعه رא ۀم باید سعی و تالش کند، אماکن مقدس، אحکام אسالم و عقاید مسلّאمکان خود
אلعملی عکسی، ضد אسالم  باید در مقابل حرفهای.אکنون روز سکوت نیست... حفظ کند

 .אسترسیدن آنها به אهدאفشان אلعملها مانع به تمام معنا نشان دאده شود و همین عکس
 و ناشی אز شیطانی و عمدی אست یا غیرعمدیدهیم که אهدאفشان به کسی نسبت نمی

אسالم چیزی رא برאی ما فروگذאر نکرده و . م אست و تعمق در אسالم و אحکام אسالتدبّرعدم 
אی هم برאی شخصی  شبهه. אلگو فرستاده و بیان אحکام کرده אستتا روز قیامت برאی ما

אی وجود ندאرد؛ مخصوصاً برאی ما شیعیان که تا بزرگانی مثل אئمۀ هدی مسئلهدر هیچ 
شود نه مثل אئمه، ذیل پیدא نمیکدאمشان در تمام عالم من אلصدر אلی אلدאریم که نظیر هیچ

به تمام معنا . بزرگان فقهای ما هم بعضیها אفرאد مقدس بلکه تجسم تقدس و تقوא بودند
باید אین ثروتهای زیاد رא که مکتب شیعه به ما عنایت کرده אست، حفظ کنیم وאال אگر 

ماند و ی نمخدאی نخوאسته אز دست ما و جوאنهای ما گرفتند، دیگر چیزی برאی ما باقی
 .توאنیم مقاومت کنیمقدرتها نمیآنگاه در مقابل אبر

אگر بخوאهیم ): س( میرאث علمی و معنوی حضرت زهرאۀ کنگرکنندگان برگزאردر دیدאر
د و کر حفظ شود باید فعالیت ن، אستتشیّعهویت ما و حقیقت ما که همان אسالم رאستین و 

م هرکدאم باید به سهم خویش در אین  فضال و אهل قل، روحانیین، خطبا،علمای بزرگ ما
 ٢.ترین وظیفۀ شرعی در زمان خودمان قرאر دهیمباید אین رא مهم. کنندزمینه فعالیت 
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 بدאنید אگر : مجلس شورאی אسالمی وقت رئیس، کروبیمهدیאالسالم در دیدאر حجت
 .وאهد بود دیگر جایی برאی אنقالب و אمام نخکنیم و عقاید مردم رא متزلزل تشیّعאسالم و 

 ۀمنصفی متوجه אین توطئ هر ،بندیهابا قطع نظر אز نزאعهای سیاسی در جامعه و جناح
های فرאوאنی برאی אز بین بردن אسالم و عقاید مردم و عمیق دشمن אست که نقشه
 ١.אرزشهای جامعۀ دینی دאرند

 در الزم אست): س(میرאث علمی و معنوی حضرت زهرאکنگرۀ  کنندگان برگزאردر دیدאر
باید אمروزه אبعاد بسیار . زمان ما نسبت به شیعه و معرفی אین مکتب توجه بیشتری شود

ما معتقدیم در پرتو مکتب . کنیم אین مکتب عزیز رא به مردم دنیا معرفی ۀوسیع و گسترد
 )س( و فاطمه زهرא)ع( علیمؤمنینشیعه و شناسایی אلگوهای אین مکتب خصوصاً אمیرאل

 ٢.رא محقق سازیم) ص(الم و هدف بزرگ پیامبرتوאنیم حقیقت אسمی
که هنوز  אست تأسّفبسیار جای  :شناسی، رאهکارها و چالشهادر پیام به همایش شیعه

 به ما رسیده אست رא به مردم )ع(אز معارف ناب که אز אئمۀ معصومینאیم بسیاری نتوאنسته
 در )ع(رא که אئمۀ طاهرینسیاری אز آنچه معرفی نماییم و אز آن طرف مردم و شیعیان אز ب

خبرند و باید فکری شود و هرچه אطالع و بی بی،אندאبعاد مختلف مادی و معنوی فرموده
توאن آن رא یافت  در هیچ مکتب دیگری نمیبیشتر همگان با אین معارف אصیل که حقاً

و ی دאخل اههاگ אز אین جهت باید سعی شود در مرאکز علمی خصوصاً در دאنش.آشنا گردند
 . شناسی تأسیس و گسترش یابد شیعهۀخارج کشور رشت

 شناساندن علما

 אین باما وظیفه دאریم جوאنان رא : دאشت علمای گلپایگانبزرگکنگرۀ ستاد در دیدאر 
 شخصیتهایی که عمر خود رא در رאه ترویج אسالم و معارف .شخصیتهای بزرگ آشنا کنیم

. برאی همگان به صورت شفاف روشن شود آنان ۀسپری کردند و باید چهر) ع(אهل بیت
وجود بزرگان و شخصیتهای علمی فرאوאن در شهر گلپایگان אز ویژگیهایی אست که در بین 
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 ١. باאهمیت אستشود و شناساندن آنان به مردمسایر شهرها کمتر دیده می

 شناساندن אمام خمینی

رفی شخصیت אمام אز وظایف مهم אین رسانه مع: دیدאر معاون سیاسی صدא و سیمادر 
ی و عرفانی و سیاسی אمام رא هرچه ی باید אبعاد علمی و تقوא.به نسل جوאن אمروز ما אست

 ٢.کنیدبیشتر برאی جوאنان و مردم بیان 
 یکی אز : مجلس شورאی אسالمی وقت رئیس، کروبیمهدیאالسالم در دیدאر حجت

 . به مردم معرفی نمایند،ستگونه که بوده אف همۀ אنقالبیون آن אست که אمام رא آنیوظا
 حل مشکالت مردم و  אمام همۀ فکرش و همۀ هدفش تحقق אسالم و:به مردم بگوییم

 ٣.جامعه بود

 مساجد

آشنا  ما تا با عظمت مسجد ۀ ما و جامع:گزאرאن مساجدهمایش خدمتدر پیام به 
 اید بدאنیم אین ب.خاطری محکم و אرتباطی وثیق با آن دאشته باشیمتعلّق توאنیم  نمی،نشویم
جهت אست که مساجد بیوت   אز אین،کید در روאیات برאی حضور و אرتباط با مسجدأهمه ت

 אز زאئرین ،خدא در روی زمین אست و کسانی که با طهارت ظاهری و باطنی به آنجا روند
نها إتیان אلمساجد فإعلیکم ب« .شوندشوند و אز گناهان تطهیر میمحسوب می تعالیحق

 ».אرهره אهللا من ذنوبه وکتب من زوّ طهّאًمتطهر رض ومن أتاها אألي فبیوت אهللا

אند با אین سنگر عظیم دینی و سیاسی و אجتماعی به کسانی که تاکنون نتوאنسته... 
کند دهم که مسجد אز عدم حضور آنان به خدאوند شکایت می تذکر می،אرتباط برقرאر نمایند

 کسانی رא אز رحمت خود دور سازد و به بهشت خود تعالی قسم یاد نموده که چنینحق و
 و هنگام حضور در یقون אستبدאنید و بدאنیم که مسجد جایگاه مطهّرون و صدّ. رאه ندهد
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 چرאکه خدאوند ؛ خالی کرد، אسترא אز هرچه که حجاب بین אنسان و ربّ  باید قلب خودآن
 .قلب طاهر و خالص رא پذیرא אست
אی אست؛ אقدאم אین ستاد کار پسندیده: زی غبارروبی مساجددر دیدאر אعضای ستاد مرک
های مساجد برאی همۀ قشرهای אی عمل شود که هرروز جاذبهאما در کنار آن باید به گونه

 .مردم بیشتر شود
گرمی بیشتر به ناپذیر אست تا آنان با دل אجتنابیبها دאدن به אمامان جماعت ضرورت
 ١.ت مردم بپردאزندتبلیغ مسائل אسالمی و حل مشکال

 אمریکا

بنده بر حسب تجاربی که به :  معاون رئیس جمهور عرאق،دیدאر אبرאهیم جعفریدر 
طوری که آمریکاییها نسبت به کنم همان به شما یادآوری می،برکت אمام خمینی دאرم

 ، به همۀ دنیا حتی به مردم خودشان دروغ گفتند،سالحهای کشتار جمعی در عرאقوجود 
نباید تحت .  فریبی بیش نیست و مرאقب باشید فریب نخوریدشانهای وعدهنیزده در آین

 و هرگز אست آمریکا فقط به فکر منافع خود ،بدאنید. ها و شعارهای آمریکا باشیدتأثیر وعده
 .فکر אستقالل و אمنیت و دمکرאسی در عرאق نیست

هنگ دینی مردم عرאق و کننده آن אست که آمریکا تصمیم دאرد فرאز אمور بسیار نگرאن
شما مالحظه کنید در אفغانستان אز طریق تغییر زبان به دنبال . ر ممالک رא אز بین ببردایس

های خود و با تخریب یریز باید ترسید אز روزی که آمریکا با برنامه.אین هدف هستند
 ٢.دینی جوאنان رא אز אعتاب مقدس و مظاهر دینی دور کند بیۀفرهنگ و אشاع

مثل قضایایی  ):ع(אز پاسدאرאن و אفسرאن אرشد دאنشگاه אمام حسیندאر گروهی در دی
کرد رئیس جمهور אمریکا فکر می.  بودنمایی خدא هشدאر و قدرتیطوفان אمریکا، نوع
 گناهلذא אمریکاییها در عرאق و אفغانستان هرچه خوאستند کردند و مردم بی. قدرت زیادی دאرد

ه ثه برאی אو ثابت شد که در مقابل قدرت خدא هیچ قدرتی ندאرد و ب אما با אین حاد؛رא کشتند
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 .زده تهیه کندتی آب خوردن برאی אین مردم طوفانتوאند حکلی عاجز אست و نمی
بینیم אمریکا که به می. אنسان باید بدאند همیشه قدرتی باالتر אز قدرتهای زمینی هست

هرحال אنسان نباید ه ب.  خوאست کمکحساب خودش به همۀ دنیا کمک کرد، אز مردم دنیا
خوאهیم نه אز دیگری و  لذא ما در هر نمازی אز خدא کمک می. باشدشمغرور به خود و قدرت

 ١. אشتباه محض אست،رא باور کنیم باید אرتباط خود رא با خدא بیشتر کنیم و אگر خالف אین

کسانی که فکر :  ورאمین، پیشوא و قرچکمسئوالندیدאر אمام جمعه و جمعی אز در 
های אو  باید با دشمن درجۀ אول אسالم و אنقالب یعنی אمریکا کنار آمد و به خوאستهکنند می

آیا אینان . تن دאد، بدאنند که אمریکا در پی אز بین بردن אنقالب و نفی حاکمیت אسالم אست
و نه אهل دאنند که אمریکا با אعمال و رفتار خود ثابت کرده אست که نه אهل تعقل אست نمی

کنم که خود رא אز ملت و منطق و فقط به فکر منافع خود אست؟ به آقایان نصیحت می
 ٢.אنقالب جدא نکنند و همیشه خود رא در مسیر אفکار و אهدאف אمام قرאر دهند

 אستکبار حتی دنیای آنها رא کنند میکسانی که فکر : های جمعیدر گفتگو با رسانه
یای خود رא تأمین کند خوאهد دنאستکبار فقط می. اه هستندکند، در کمال אشتبتأمین می
زور دאرند . قدرتهای جهانی تابع منطق نیستند.  دیگرאن به خاک مذلت نشسته باشندهرچند

 ٣.گویی ندאرندگویند و باکی אز دروغخوאهند دروغ میو هرچه می

 אسرאئیل

الم אست و هر  فلسطین مربوط به همۀ جهان אسمسئلۀ ،بدאنید: در درس خارج
 אمروزه الزم אست دولتهای אسالمی در کنار مسائل . אست برאبر آن مسئولمسلمانی در

مسلمین تالش بیشتری نمایند تا به لطف אلهی مشکل فلسطین رא برאی همیشه حل و 
 .دولت غاصب אسرאئیل رא אز صحنه محو نمایند

 که صلح با אسرאئیل تاکنون مسلمانان אمروزه با حرکات אخیر אسرאئیل به خوبی دریافتند
                                               

 .١٧/٦/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٢/٣/١٣٨٢، אفق حوزه. ٢
 .٢٨/٧/١٣٨٢، אفق حوزه. ٣



 ٣٩٧رهنمودها 

  سرطانی رא برאی همیشه אز بین برد و بدאنندۀ אین غد مستمرّۀفریبی بیش نبوده و باید با مبارز
 ١.אندهای علمیه و همۀ אقشار دیگر در کنار ملت فلسطین تا آخر אیستادهملت אیرאن و حوزه

ب با حمایت شیطان با توجه به אینکه אسرאئیل غاص: در پاسخ به یکی אز אستفتائات
بزرگ با کمال شقاوت دست به کشتار مسلمین زده و به نظر אینجانب אسرאئیل در אندیشه 

 ۀ بر تمام مسلمین در هر نقطه الزم אست که مقابل.אز بین بردن تمام مسلمین جهان אست
 جدی خود رא با صهیونیزم تقویت بخشند و אز هیچ אمری در אین مورد کوتاهی نکنند و אهالی

نمایم که אز فلسطین رא در אین אنتفاضه یاری نمایند و نیز به ملت عزیز فلسطین توصیه می
 ٢.אستمرאر אنتفاضه و مجاهدت خود دست برندאرند و بدאنند که خدאوند پشتیبان و ناصر آنان אست

אمروز زمان آن : )ص(صهیونیستها به ساحت پیامبرאهانت  אی به مناسبتدر بیانیه
که مسلمین جهان حقیقت ننگین صهیونیسم رא بیشتر بشناسند و نیز رسیده אست فرא

دولتهای אسالمی אز غفلت طوالنی به درآیند و با אتحاد و همدلی אمت אسالمی در صدد 
 .نابودی אسرאئیل برآیند

 پایدאری

سالمی لبنان و אمردم و مقاومت :  لبنانی مقیم قمیعلما جمعی אز فضال ودر دیدאر 
دند که در برאبر دولت غاصب אسرאئیل و قدرتهای بزرگ مادی که کرابت مجاهدین آنان ث

توאن با אیمان به خدא و مجاهدت و تبعیّت אز ساالر  می،تمام אمکانات رא در אختیار دאرند
אیستاد و אمیدوאرم אین پیروزی درسی باشد که همۀ ) ع(شهیدאن حضرت حسین بن علی

با אتکا به  ر برאبر همۀ ظالمین אیستادگی کرد ومسلمانان و مستضعفان بدאنند که باید د
پارچگی هرچه  و אتحاد و یک)ع( و אهل بیتقرآنهای دאوند متعال و تبعیّت אز دستورخ

 .بیشتر عظمت אسالم و مسلمانان رא تحقق بخشند
پیروزی مردم لبنان بسیار غیرمنتظره و سرورآفرین بود که حیرت و تعجب همه رא به 

 مقاومت رא برאی حفظ مکتب و کشور ۀخوאهم که אین روحیمیردم لبنان  אز م.دنبال دאشت
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 طلبی و مقاومت خصوصاً شهادتۀزمان روحید و نگذאرند در אثر مرور کننخود همیشه حفظ 
 ١. و مذאهب حفظ نمایندگروههادر میان جوאنان ضعیف شود و همیشه אتحاد خود رא با سایر 

 در . موفق بودید،אی که کوتاه نیامدیدهضی هر ق در:در دیدאر אئمۀ جماعات אستان قم
 سلمان رشدی אمام یک مطلبی فرمود، دیگرאن هم تعقیب کردند، حاال ببینید سلمان ۀقصّ

  אگر.کندبه نظر من روزی صد بار مرگ خود رא طلب می. کند چه فالکتی زندگی میارشدی ب
به حال برאی ما درست  رشدی تا  بدאنید که صدها سلمان،ما در אین قصه کوتاه آمده بودیم

 سبب شد که سلمان ، אین مقاومت مسلمانها و אین فتوא و حکمی که אمام دאدند.کرده بودند
 .شاء אهللا تا آخر عمر به همین حالت یا بدتر خوאهد بودرشدی به אین حال بد بیفتد و אن

 وهابیت

 علمیه و مرאکز ۀقدسهای م حوزهۀ وظیف:در پیام به همایش نقدی بر باورهای وهابیت
 وאقعی אین گروه منحرف و אظهار ۀدینی و علمی و فرهنگی آن אست که با معرفی چهر

 ۀد و به همنی جستن אز آنان مردم مسلمان خصوصاً نسل جوאن رא آگاه نمایبیزאری و تبرّ
دنیا و مکاتب موجود در عالم אعالم شود که אسالم אز אین گروه بری אست و نباید אفکار و 

 باید به همه گفته شود . آنان به نام אسالم عزیز تمام شودۀقاید و אعمال زشت و وحشیانع
 تبدیل به ،فت و محبت و عطوفت و رحمت אستأکه همرאه با ر  رאکه אینان אسالم حقیقی

 .אندمتعصب و جامد و متحجّر نمودهو אسالم خشن 

 تعهد

 و دאنشگاه نسبت به وضعیت  ما אعم אز حوزهۀهم: אعضای جهاد دאنشگاهیدر دیدאر 
 قدم بردאرند باید زمینهخوאهند در אین  کسانی که می. کشور مسئول هستیمۀفعلی و آیند
 مالحظه کردید کسانی که .ی تعهد אسالمو تعهد אنقالبی : مهم دאشته باشندوصیّتدو خص
به  چقدر به مرאکز علمی و ؛ چقدر به אین کشور ضربه زدند، رא ندאشتندوصیّتאین خص

یک مسئول باید در فکر تعهد دینی و אسالمی و אنقالبی جوאنان . جوאنان ما ضربه زدند
                                               

 .٩/٣/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١



 ٣٩٩رهنمودها 

 ١.אین אمر بسیار مشکل و در عین حال ممکن אست. باشد
کشور برאی رفع نیاز אز بیگانگان : امعۀ אسالمی دאنشجویان אتحادیۀ جدر دیدאر אعضای

 אگر شما خوب درس بخوאنید با توجه .نیاز به متخصّصین متعهد در هر بعدی אز אبعاد دאرد
توאنید تر میبه אینکه אستعدאد شما אیرאنیها אز אستعدאد مردم سایر کشورها بیشتر אست، سریع

 در تخصّصهای مختلف پزشکی، کاری کنید که بویژه. کشور رא אز אین نیازها خودکفا کنید
 ٢.برאی درمان نیاز نباشد به کشورهای خارج مرאجعه شود

  با روحانیتאرتباط

شخصیتهای برجسته و خوب در : ۀ אسالمی دאنشجویاندر دیدאر אعضای אتحادیۀ جامع
אی رא با אرتباط خود رא با אینها قطع نکنید و هرمشکل و شبهه. میان روحانیت زیاد هستند

 ٣.אرتباط با روحانیت به نفع دنیا و آخرت شماست. آنها در میان بگذאرید
شما باید با کمک عزیزאن روحانی : وی אنتظامی سرאسر کشوردر دیدאر فرماندهان نیر

 ٤.های אعتقادی خود رא مستحکم کنیدپایه
صدد  سوز مردم אست و در مردم و جوאنان توجه کنند آن قشری که دل:در درس خارج

توאن آیا در میان ملتها می .אصالح دنیا و آخرت آنان و سعادت جامعه אست روحانیت אست
 رא پیدא کرد که برאی سعادت مردم دل بسوزאند و به فکر تشیّعوحانیت قشری همچون ر

 الאقل ، אگر روحانیت در אین زمینه قشر منحصر نباشد؟مشکالت مادی و معنوی مردم باشد
אفکاری که  .کنمدر אین وאدی در درجۀ אول אست و אین مطلب رא بدون تعصب عرض می

 در אین قشر وجود ندאرد و با چرאغی ، وجود دאردها و دنیاپرستهازدهها و شرقزدهدر غرب
 ٥.ندصدد رאهنمایی دیگرאن  در،که در دست دאرند

                                               
 .٢٤/١٢/١٣٨٤، אفق حوزه؛ ٢٠/١٢/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٤/٢/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٢
 .٤/٢/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ٣
 .٢٠/٢/١٣٧٦، جمهوری אسالمی .٤
 .٣/٩/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٥



 مسند مرجعیت بر ٤٠٠

 

  و منکرאتאمنیمبارزه با نا

مردم باید אطمینان دאشته باشند که : در دیدאر فرماندهان نیروی אنتظامی سرאسر کشور
شما . ه باشندگونه نگرאنی ندאشتفعال و مرאقب אست که هیچ حدّی نیروی אنتظامی به

 .ۀ אبعاد به وجود آوریدאمنیت دאخلی رא در سرאسر کشور باید حفظ کنید و אمنیت رא در هم
برאی אنسان سخت אست که אز مردم بشنود در تابستان قصد مسافرت دאرند و אطمینان 

 آیا خانه و زندگی به همان صورت قبلی محفوظ. شودشان چه میندאشته باشند که وضع زندگی
 .گونه نگرאنیها باقی نگذאرندا نه؟ باید نیروهای مؤمن و אنقالبی جایی برאی אینאست ی

אین در .  در مبارزه با فحشا و منکر و مفاسد אجتماعی אست،مبنای حکومت אسالمی
אی אگر خدאی نخوאسته در אین زمینه مسامحه. محدودۀ مسئولیت شما برאدرאن عزیز אست

ماض אست و هر قدمی که در אین رאه بردאشته شود، غ א در پیشگاه خدאوند غیر قابلشود،
کند بلکه ضربۀ مستقیم به مفاسد نه تنها جوאنان ما رא فاسد می. אجر و ثوאب فرאوאن دאرد

 در شهرهای بویژهباید در مورد אشاعۀ فحشا و منکر  .سازدאنقالب و אسالم ناب وאرد می
 ١.مقدس مانند قم و مشهد عمیقاً فکر شود

 رف در دאنشگاهدرس معا

های  ستاد برگزאری سمینار بررسی دروس אنقالب אسالمی و ریشهمسئوالندر دیدאر 
ما معتقدیم אگر אنسان با معارف אسالمی آشنا نباشد، چه در بعد عقاید و אخالق و چه در : آن

אبعاد دیگر ولو אینکه אز لحاظ علمی در سطح باالیی باشد، آن شخصیت معنوی و אنسانی رא 
خیلی אز אین مصیبتها که گریبان ملتهای مستضعف رא گرفته، همان . א نخوאهد بوددאر

 .مسائل علمی אست که ناشی אز عدم אیمان و تعهد אست
های אعتقادی دאنشجویان رא تقویت אگر بخوאهیم دאنشگاه محفوظ بماند، باید ریشه

دאنشجو باید . گیردر نمیبا אرعاب و تهدید و شعار، دאنشگاه و دאنشجو تحت تأثیر قرא. کنیم
 ٢.گوی مسائل دینی خویش گرددمتدیّن شود و خود پاسخ

                                               
 .٢٦/٣/١٣٧٥، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٥/٩/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ٢



 ٤٠١رهنمودها 

 زندאنیان

 زندאن معموالً توأم مسئلۀ :های تربیتی زندאنهای کشورکنندگان دورهشرکتدر دیدאر 
 در . در אین نظام زندאن معنای دیگری پیدא کرده אست؛ אمابا نارאحتی و مشکالتی هست

 باید به אین אفرאد گوشزد .ست אی محل پرورش و تربیت אنسانهاامعنه بنظام אسالمی زندאن 
کرد که در آینده باید مرאقب خود باشند و אنسان نباید بعد אز بیرون آمدن אز زندאن خود رא 

 .آلوده کند
 . چون مربی آنها همیشه بر آنان نظارت دאرد؛هر حال باید زندאن مانند دאنشگاه باشده ب

 باید آنها رא با .ر אستفاده رא אز حضور آنان بکنید و با אحکام אسالمی آشنا کنیدאکثلذא باید حدّ
کاری به گناه و  بیسببאی آشنا کرد تا بعد אز بیرون آمدن دوباره به کار و אشتغال و حرفه

هایشان  خانوאده، فقر و نیازدلیله مین کرد تا بأشان رא تهایهباید آنان و خانوאد. دنفساد نیفت
 . به کارهای خالف نزننددست

هر نحو که ه  بدتوאنی چون شما می؛ست א אین خدماتتحققאین بهترین فرصت برאی 
بخوאهید אین אفرאد رא تربیت کنید و در شما هم אین توאنایی هست که زندאنیان رא با تربیت 

وقتم که زندאن در جامعۀ אسالمی  خوش.صحیح אسالمی دوباره به جامعه تحویل دهید
 .گیری با زندאنهای سابق دאردوت چشمتفا

 مدאحی

طالب و فضالی قمی و مجمع אلذאکرین و رؤسای برخی אز هیئتهای مدאحی در دیدאر 
אفتخار دאرید مدאح که  شما . باید هدف אساسی אز مدאحی ترویج مکتب شیعه باشد:تهرאن

ر خدאی نخوאسته  אگ.کنیدآمیز آلوده  مسائل شرکه رא بتشیّع نباید ، هستید)ع(אهل بیت
 .ی فرאوאن وجود دאردאهها ر، برאی رسیدن به آن،مسائل مادی باشدهدف 

معتقدم مدאحان باید אز سبکهای جدید אما در عین حال محکم و قوی و مطابق با 
نباید אز אلحان و سبکهای مشابه אهل فسق و فجور در مرثیه و . موאزین شرع אستفاده نمایند

 .کردخوאنی אستفاده روضه
  در،عالوه بر آنکه אمر دینی و عاطفی אست) ع(گریستن بر مصائب אبا عبدאهللا אلحسین



 مسند مرجعیت بر ٤٠٢

 

 אین אمر אختصاص به مکتب אسالم. ی و منطقی نیز هستنعین حال یک אمر کامالً عقال
 ،شود ندאرد بلکه پیروאن هر مکتبی نسبت به مصائب بزرگی که بر آنها وאرد میتشیّعو 

  فرزند خردسال خودهنگام وفات) ص(پیامبر אکرم. کنند می تأثّر אز אین طریق אظهار
 .אبرאهیم گریست

ما در زمان خود در אمر مرثیه شعرאی زبردستی دאریم که مطالب بسیار خوب و سطح 
 گونه אشعار که برخاسته אز مطالب مستند و باید אز אین.אندان شعر درآوردهزبباال رא به 

سرאیان אگر مدאحان عزیز و مرثیه .ستفاده نمود א،دقیق و حاوی مطالب אعتقادی אست
 خدאی نخوאسته אز אشعار غیر صحیح یا אز אلحان غیر کنند ومحترم در אین אمر دقت ن

 موجب تضعیف دین نیز ،אند حرאم شدهی عمل مرتکب عالوه بر אینکه،شرعی אستفاده کنند
باید مدאحان אز . ندאرند رא )ع( خدא و رسول و אئمۀ طاهرینی برאی جوאبشوند و قطعاًمی

 אز آنان باید یاد بگیرند که .אساتید مجرّب و فضال و علمای قوی در رشتۀ خود אستفاده کنند
 و مجالس )ع(چگونه بخوאنند تا موجب تقویت אعتقادאت دینی و אستمرאر مکتب אهل بیت

 ١.ندعزאدאری شو

 אمر به معروف و نهی אز منکر

 אمر به معروف و نهی אز :به معروف ونهی אز منکر אعضای ستاد אحیای אمر در دیدאر
زمان کاربرد دאرد و هرکس نسبت به אفرאد  در هر منکر در همه جا و برאی همه کس و

 ٢.به معروف و نهی אز منکر نیازی به بودجه و هزینه ندאرد אمر. یت دאردمسئولدیگر جامعه 
 אمر ۀ رא تقویت و فریضهای دینی و معیشتی مردم باید پایهمسئوالن :در درس خارج

אمام حسین در زمان خود و . کنندامعه رא هرچه بیشتر אحیا به معروف و نهی אز منکر در ج
حکومت یزید אساس אسالم אز بین خوאهد رفت و وجود بعد אز معاویه مالحظه فرمود که با 

باید با شهادت خویش و אصحاب و אسارت אهل بیت مسئولیت خود رא نسبت به حفظ و 
درس بزرگ ما אز عاشورא آن אست که همۀ ما نسبت به حفظ دین . دکن دین אسالم אدא یابق

                                               
 .١٠/١١/١٣٨٤، אفق حوزه. ١
 .٢٥/١١/١٣٨٤، אیرאن. ٢



 ٤٠٣رهنمودها 

ن درسهای بزرگ عاشورא رא اباید روحانیت محترم و مبلّغ. لیم آن در جامعه مسئویو بقا
 ترین دستگاه نظارتی که مهم رא אمر به معروف و نهی אز منکرمسئلۀند و کنبرאی مردم بیان 

 .تقویت نمایند، نظارتی אستترین نهاد و قوی
مسئولند و باید همه  یکدیگر  و همۀ אقشار نسبت به، אنسان نسبت به جامعه،در אسالم

تا אین فریضه در جامعۀ ما אحیا شود و אز אین طریق محبت و אعتقاد خودمان رא کنیم تالش 
 .کنیمبه אمام حسین محکم 

אمر به وظیفۀ : ینی سپاهدیدאر مسئوالن ستاد אجرאیی طرح معرفت نیروی زمدر 
گردد و אین عمل بر همه  وظیفۀ אختصاصی نیست و به لباس و شخص برنمی یکمعروف

 ١.وאجب אست

 حجاب

انه رعایت برخی אز אبعاد تأسّف م: در قممؤتلفۀ אسالمیجمعیت شورאی مرکزی در دیدאر 
ترین م אز مه حجاب کهمسئلۀ אز جمله در ؛رنگ شده אستאحکام و אرزشها در جامعۀ ما کم

 ما باید .کنند میرא رعایت نکه باید אین אرزش شرعی  برخی چنان،مسائل جامعۀ ماست
تفاوتی در  بی.قرאر نگیردـ ولو تدریجاً ـ ر אسالمی سعی کنیم نظام و جامعۀ ما در مسیر غی

 باید فرهنگ حجاب رא تبلیغ کرد و.  دאردیناپذیری رא در پאین אمور در آینده خطر جبرאن
 .אین אمر به صورت یک אمر אرزشی در جامعۀ ما به رسمیت شناخته شود

 توجه به شرאیط روز

یکی אز عوאملی که :  ستاد برگزאری دومین همایش دکترین مهدویتمسئوالندر دیدאر 
 باید . عدم אعتنا به شرאیط روز אست، نافذ نباشیمگیشایستبه باعث شده در مباحث مذهبی 

 ما نیز باید به ،کشندجهان علیه شیعیان نقشه میطور که مانه. حرف جهانی زده شود
אگر به روشهای سالهای قبل אکتفا کنیم و به . طور جهانی به میدאن مبارزه با آنها برخیزیم

 .אیمدهکر زمینۀ نابودی شیعه رא فرאهم ،همان صورت قبل بمانیم
                                               

 .٢٥/١٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ١



 مسند مرجعیت بر ٤٠٤

 

 هاپاسخ به شبههضرورت 

 ۀول و مدیرאن موسسئو مسقم تبلیغات אسالمی یس و معاون پژوهشی دفتر ئدر دیدאر ر
 مقدس و الزم אست و با کار خود باید همچون وאجبات אلهی کار شما:  אنتظار نوریفرهنگ

 .دی و کیفی آن رא توسعه دهیبرخورد کنید و אز لحاظ کمّ
אعتقاد به رא که شما ) ع( אمام زمان:خوאهند بگویند میدشمنان با אنفجار حرم عسکریین

 در قید  مسلماً،نیاید  אگر در مقام دفاع بر وکرد باید אز אین حرمها دفاع می،دאرید אو حیات
تفاوت نباشیم و با دلیل و برهان باید در مقابل دشمنان مذهبی خود نیز بی. حیات نیست

 . ، روشن کنیمکنند میذهن جوאنان رא نسبت به شبهاتی که آنها مطرح 
 در مورد شیعه در  مطرحز با تمام سؤאالت و مسائلهای علمیه باید אمروطالب حوزه

 آنها رא با شناسیאی در زمینۀ شیعهطلبد تا با אیجاد رشته میمسئله אین . آشنا باشند،جهان
 .  آشنا کنیم،کتب و مطالبی که در مورد شیعه نگاشته شده

نترنت، אمروز با وجود אی. روحانیت شیعه در אین زمان روحانیت بیست سال گذشته نیست
روحانیت کنونی باید . تر אز گذشته عمل کندچنینی روحانیت باید آگاهماهوאره و مسائل אین

ول אست و در قبال ئروحانیت אمروز، روحانیت مس. شرאیط زمانه رא به خوبی درک کند
جدی  همّت د و به تبلیغ و ترویج دین و پاسخ به شبهاتولیت خود باید فعال باشئمس

 به تهاجمات فکری مام خمینیباید با شناخت و אلگوگیری אز حرکت אما  .ددאشته باش
 ١.م با دلیل و برهان پاسخ دهی،دشمنان

 در زمان کنونی شبهات فرאوאنی: شناسی، رאهکارها و چالشهادر پیام به همایش شیعه
ها خصوصاً سایتهای ضددینی برאی مخالفت با אین مکتب אز طریق مطبوعات و یا رسانه

 آوری شبهات مربوط قم مرکزی متصدّی جمعۀ مقدسۀ الزم אست در حوز.شودאلقا می
در אین ی  گرچه بحمدאهللا אمروزه مرאکز.به شیعه باشد و به آنها پاسخ مناسب دאده شود

 رسد که باید تعمیق مقدسه وجود دאرد و به אین אمر אهتمام دאرند אما به نظر میۀحوز
 .بیشتر دאده شود

                                               
 .٢٣/١٢/١٣٨٤ ،وری אسالمیجمه. ١



 ٤٠٥رهنمودها 

 توجه به پس אز مرگ

زودی ه  بدאنید אین زندگی ب: نیروی هوאیی אرتشعقیدتی، سیاسی مسئوالندر دیدאر 
 رویم که فقط אعمالیم و به جایی میشود و همۀ ما رهسپار دیار حضرت حقّسپری می

 אعتقاد و ،برد نه درجات אجتماعی در دنیا و آنچه אنسان رא باال می؛د مطرح אستیو عقا
 ١.تאعمال دینی אس

 نماه رمضا

 با آن همه  برאی هیچ عنوאنی حتی علم،אسالم אهمیتی که برאی تقوא قائل אست
ماه رمضان ماهی אست که هرکس باید حساب کند . ده אست، ندאردتأکیدאتی که در آن کر

אنسانی که یک ماه אز مال حالل و . که کالس عملی و تمرینی برאی رسیدن به تقوא אست
 ٢.توאند אز موאرد نامشروع دوری کنده آسانی میحلیلۀ خویش وغرאئز אجتناب کند، ب

 چگونگی אنتقاد

ناکرده אنقالب آسیب گزאرشات و אنتقادאت ما طوری نباشد که خدאی : در درس خارج
 دیگر فرقی بین موאفق و مخالف ، אگر خدאی نخوאسته روزی آسیبی به אنقالب برسد.ببینید
אنتقاد سازنده که در אنقالب ما אثر . ت با همۀ ما مخالف אس، با אنقالب مامخالف. نیست

 الزم אست אما אگر אحتمال دאدیم یک آب گل آلود تحقق پیدא ،خوب و مستقیم دאشته باشد
لوح אز ما بدون אینکه به شوند و چه بسا تعدאدی سادهمند میو אفرאد ضدאنقالب بهره کندمی

 ٣. صحیح نیست،گیرندعمق قضیه وאقف باشند تحت تأثیر قرאر می

 نفوذ بیگانگانقابله با م

 دאنشجویان محترم بدאنند دشمن همیشه برאی :جمعی אز فضال و دאنشجویاندر دیدאر 

                                               
 .٢/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٤/١٠/١٣٧٤، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ٣



 مسند مرجعیت بر ٤٠٦

 

אستفاده אز یکی אز دو قشر مهم روحانی و ء صدد رخنه و سو ضربه زدن به نظام אسالمی در
 و دאنشجو بوده אست و به خوبی دریافته אست جامعۀ אسالمی ما با حضور فعال روحانیون

دאنشگاهیان همیشه زنده و بالنده به پیش خوאهد رفت و برאی ضربه زدن به نظام אسالمی 
 ۀهای مقدس لیکن بحمدאهللا تاکنون هم حوزه؛باید در یکی אز אین دو قشر مهم نفوذ کرد

های دشمن علمیه و هم دאنشگاهیان عزیز با بیدאری و هوشیاری کامل مرאقب دسیسه
 ١.نیز خوאهند بود  در آیندهאهللاء شاאند و אنبوده

 هاאستفاده نکردن جناحها אز حضور توده

 جناحهای مختلف سیاسی کشور بدאنند אین :جمعی אز فضال و دאنشجویاندر دیدאر 
یه بوده אست و ملت توجهی حضور عظیم ملت برאی אسالم و אنقالب و حمایت אز والیت فق

دهم حضور عظیم ملت رא هیچ گروهی یبندیهای موجود در کشور ندאرد و تذکر مبه جناح
 ٢.وسیله برאی رسیدن به אهدאف خاص خود قرאر ندهد

 دאشت دو عیدگرאمی

ما دو عید در بین אعیاد אسالمی دאریم که خیلی برאی ما : های جمعیدر گفتگو با رسانه
: یمشیعیان אهمیت دאرد و باید بیشتر אز אعیاد دیگر אهمیت بدهیم و جشن و سرور دאشته باش

אست و دیگری عید سعید ) ص(ن אوصیاء رسول خدא אوّلییکی عید سعید غدیر که مربوط به
 ٣.אست) ص(دאکه مربوط به آخرین אوصیاء رسول خشعبان  نمیۀ

 جذب جهانگردאن

هدف ما אز جهانگردی با کشورهای : دیدאر رئیس سازمان אیرאنگردی و جهانگردیدر 
 تنها به دنبال آن نیستیم که جهانگردאن رא در کند و ماאروپایی و آمریکایی فرق می

                                               
 .٢٨/٤/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٨/٤/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٨/٧/١٣٨٢، אفق حوزه. ٣



 ٤٠٧رهنمودها 

کسانی رא که برאی همرאهی . خوאهیم آنها رא جذب אسالم کنیمکشورمان بگردאنیم بلکه می
بینند زمینۀ  مدیر و متدیّن باشند تا وقتی جهانگردאن آنها رא می،کنیدگردشگرאن אنتخاب می

 ١.جذب آنان به אسالم فرאهم شود

 ربا

ربا אعالم جنگ با خدאست و چنین : ای ستاد مبارزه با ربا و رباخوאریאعضدر دیدאر 
لذא خیلی باید مرאقب بود که بازאر و אقتصاد مسلمانان آلوده . تعبیری بسیار کمرشکن אست

 .مبارزه با ربا در جامعۀ אسالمی کاری بسیار الزم و ضروری אست. به ربا نباشد
 در عین حال خرید و .دאنستندא صحیح نمیر باب ربا رهای شرعی دحیله אمام خمینی

حالی که אز دید   در.دאنستند جایز می،فروش پول رא درصورتی که قصد جدی معامله باشد
 . م אین معنا شود که אین אمر با ربا فرقی ندאردیک אنسان عادی ممکن אست توهّ

عی و تالش دن بانکها و مسائل אقتصادی سکرما باید هرچه بیشتر در אسالمی  مسئوالن
אمور אعتباری אست یّن بدאنند که عقود و معامالت د و אز طرف دیگر مردم عزیز و متدکنن

 دو معامله در ۀ ممکن אست نتیج.کندتغییر پیدא می نیّت که با אندک تغییری در قصد و
 رאم باشد و بر هر طریقی آثار خاص حالل و طریق دیگر ح،ظاهر یکی باشد אما یک طریق

 ٢.مترتب شود

 אستکبار مروّج موאد مخدر

 شاهد .ن مروج موאد مخدر خود אستکبار אست אوّلی:جمعی אز قضات אستان قمدر دیدאر 
אین مطلب تولید بیش אز پیش موאد مخدر در אفغانستان אز زمان אستکبار بر آنجا אست تا 

 ٣.جوאنان به אین אمر مشغول و אز אوضاع و אحوאل سیاسی و تعرض به آنان غافل باشند
 نیروی אنتظامی אستان قم به همرאه نمایندۀ ولی فقیه در نیروی مسئوالن در دیدאر

                                               
 .٢/٥/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٤/٥/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٢٠/١٠/١٣٨٢ ،ری אسالمیجمهو. ٣



 مسند مرجعیت بر ٤٠٨

 

 مشکل موאد مخدر و نیز تهاجم ،אنتظار ما אز אین نیرو آن אست که عالوه بر אمنیت: אنتظامی
با درאیت و قاطعیت حل ، که אمروزه جوאنان ما با آن موאجه هستندرא فرهنگی شدیدی 

ز حضور در אفغانستان یکی אز سیاستهای مهم خود رא تکثیر و تولید موאد آمریکا بعد א. کنند
 אو به دنبال ست؛ بلکه אقتصادی نیۀهدف آمریکا אز אین אمر فقط جنب. مخدر قرאر دאده אست

 ١.אز بین بردن نسل جوאن و آگاه در کشورهای אسالمی אست

 خطر ماهوאره

ها در جهان אز هایی که توسط ماهوאرهبرنامه: دیدאر جمعی אز مسئوالن صدא و سیمادر 
 جوאنان و אز بین بردن بویژه برאی تخریب אذهان مردم  عمدتاً،شودجمله אیرאن پخش می

 باید مرאقبت مسئوالن بویژهفرهنگ אسالم و אرزشهای مقدس אسالمی אست که همۀ ما 
 و تکنیک برאی ل و אبزאرای אمریکا אز אین وسبویژهאستکبار جهانی . الزم رא دאشته باشند

 . که همگان אز آن אطالع دאرندکنند میپیشبرد אهدאف شوم خود بیشترین אستفاده رא 
 جمهوری אسالمی در آن حاکم אست تشیّعאز سوی دیگر تنها کشور אسالمی که مکتب 

 مسئولیت بنابرאین. کار אست آمریکای جنایتبویژهאیرאن אست که هدف אصلی دشمنان 
 سیما و نهادهای مربوط بسیار سنگین و خطیر אست و خیلی باید אندرکارאن صدא ودست

 ٢.مرאقب بود تا حد توאن אز تهاجم فرهنگی دشمنان جلوگیری شود

 طلبیتقویت روحیۀ شهادت

 شهدא آثار ۀ אین برنامۀ یادوאر: کارگر و کارمند قمی شهدאۀ ستاد یادوאری אعضادر دیدאر
جوאنان אمروز ما درست حقیقت جبهه و جنگ رא ست که  אאش אینزیادی دאرد و علت عمده

 طلبی شهادتۀאید در حقیقت تجدید روحیאند و אین کاری که شما در پیش گرفتهدرک نکرده
 אسالمی אست و אین אرزش رא دאرد که אنسان در رאه آن ، باید مردم بفهمند אین אنقالب.אست

 .توאن کردمورد کارهای زیادی می شهید شود و در אین

                                               
 .١٢/٧/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٣٠/٦/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٢



 ٤٠٩رهنمودها 

های  אفرאد معمولی جامعۀ ما بودند و אمام אینها رא به جبههکه شهدאید مالحظه شود با
یست و بسیاری אز آنان جنگ کشاند و چنان אز خود رشادت نشان دאدند که قابل تصور ن

 طلبد تا مردم אز آن تمام אینها אیثارگریهایی کردند که کتابهای زیادی می.شهید شدند
 طلبی آشناکه نسل جدید رא با شهادت ست אا کمترین אثرش אینآگاه شوند و אین کار شم

طلبیها بوده که جامعه رא حفظ کرد و کشور ما فهماند که אین شهادتکند و به جامعه میمی
 אگر אینها نبودند شاید هیچ چیز برאی ما باقی نمانده بود .و دین ما رא برאی ما باقی گذאشت

ن کار برאی حفظ کشور و نیز برאی حفظ عقاید جوאنان  אی. رא حفظ کردو باید אین روحیه
 .الزم אست

هر نشان دאدند که شهدאی خرمش: )ع(طالب علی بن אبی١٧دیدאر فرماندهان لشکر در 
جوאنان אمروز باید .توאن بر אستکبار جهانی پیروز شدطلبی در هر زمان می شهادتۀبا روحی

 کاریهای رزمندگان در طول دفاع مقدسفدא با אین روحیه آشنا شوند و ضمن آگاهی אز
  ما. سنگین به دست آمدۀאین אنقالب با هزین. طلبی אستبدאنند که אنقالب نیازمند شهادت

אی کنیم و با چنین روحیهطلبی رא حفظ میل به جنگ ندאریم אما روحیه شهادتאمروز می
ه ما دوخته شده אمروز چشم همه ب. توאند به אین مملکت آسیب برساندهیچ قدرتی نمی

 ١.سازندאی אستوאر دشمن رא مأیوس میאست و جوאنان ما با روحیه

 موقوفات

 بسیاری אز مسائل مختلف אز یوقفها ضامن بقا: دیدאر با رئیس سازمان אوقاف کشوردر 
ما باید در زمینۀ . باشدها و אعمال و سنتهای نیکوی دیگر میزאده אمامۀجمله אماکن متبرک
אمام خمینی معتقد . نیمک אسالم و قوאنین شرع به خوبی عمل یاه دستورمصرف وقف به

ند که دאد می אیشان حتی אجازه ن.بود که موقوفات باید در جایگاه אصلی خود مصرف شود
 ٢.های علمیه شودهای حوزهموقوفات صرف طلبه

                                               
 .٣١/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 .١٦/٨/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٢



 مسند مرجعیت بر ٤١٠

 

 فکریروشن

אند و برآمدهفکری در صدد تخریب אحکام  روشنۀبرخی אفرאد به بهان: در درس خارج
 אحکام مربوط به زمانهای گذشته אست و אمروز باید به دنبال حقوق و فقه  و دین:گویندمی

گاهی شنیده . אند و سنت دאنستهقرآنفکری رא به معنای مقابله با  אینها روشن.جدیدی بود
شهادت زنان در برخی אز موאرد مربوط به زمانی بوده אست که آنها نپذیرفتن : شودمی
 مالک ، در حالی که אگر به فقه مرאجعه شود.אند بوده در خانه معموالًאند وحصیالت ندאشتهت

 حتی در موאردی که شهادت یک مرد مورد قبول .در قبول شهادت علم و سوאد نیست
عالوه در صدر אسالم و زمانهای گذشته زنان به .  شرط سوאد در آن نشده אست،אست

عقل محدود   با،אینان به جای אینکه אحکام رא درست بفهمند. אندبوده باسوאد و אهل فکر
خدאوندی که خالق ما אست و אحاطه . אندسنجند و در صدد تخریب آن برآمدهخود آن رא می

 ١.مطلقه به همه خیر دאرد אین אحکام אز سوی آن حکیم مطلق جعل شده אست

 تساوی زن و مرد

 یا نادאن با شعار تساوی زن و د مغرضאمروزه برخی אز אفرא: در پیام به نشست عفاف
شود بلکه تمام אرزش  که نه تنها به زن بهایی دאده نمیکنند میمرد همان هدفی رא دنبال 

 جعل یا عدم جعل منصب قضا ، خوאهرאن محترمه.دهدאو رא در معرض نابودی قرאر می
 تساوی یا عدم .گونه تأثیری در رسیدن به کماالت وאالی אنسانی אو ندאردبرאی زن هیچ

گونه نقشی در تساوی در אرث و یا مقدאر دیه و نیز تفاوت یا عدم تفاوت در شهادت هیچ
 رא و حقیقت خود رא دریابید و با אشکاالت وאهی که د خو.زوאیای روحی و ملکوتی وی ندאرد

 برخی אز אحکام ، بدאنید. وقعی ننهید،شودאز طرف برخی אز جاهالن و مغرضان مطرح می
 نزد ،م محدودیت و یا تنقیص برאی آنان אستی در مورد زنان که به حسب ظاهر توهّفقه

تر و خطیری אست که قدیس آنان برאی אنجام وظایف بزرگتאهل نظر و بصیرت تحفیظ و 
 آیا در رسیدن به حیات : אز خود سؤאل کنید که.آید بسیاری אز مردאن برنمیۀ אز عهدقطعاً

                                               
 .٢٠/١/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١



 ٤١١رهنمودها 

 بر آن قرآن دאنید آنچه شما می؟ زن بودن مانعیت دאرد،אست قطعی אلهی ۀبه که وعدطیّ
אما هرگز  ». אلذین یعلمون وאلذین الیعلمونيهل یستو« : آن אست که،فریاد زده אست

 ».ء אلرجال و אلنسايهل یستو« :نفرموده אست که

 خوאنیترویج فرهنگ کتاب

ن אین ایرאن و معاونهمرאه جمعی אز مدۀ ملی کتابخان رئیس سازمان אسناد ودیدאر در 
نوس نیستند و حال آنکه رאه آشنا شدن أجامعۀ ما خصوصاً جوאنان خیلی با کتاب م: سازمان

 خوאنیرو بایستی فرهنگ کتاب  אز אین.خوאنی אستبا حقایق و وאقعیات אز طریق کتاب و کتاب
کارهای رאه. نندنیاز אز کتاب ندאباید کاری کنید که مردم خود رא بی .در جامعۀ ما ترویج شود

 .אین אمور رא بررسی و پیدא کنید
  در هوאپیمایی،در زمان حضرت אمام که برאی عمل قلب مجبور شدم به لندن بروم

در دست رאی مطالعه  بچیزیهمۀ مسافرאن  مشاهده کردم ،که در سویس سوאر شدیم
ر אحساس  ترویج فرهنگ کتابخوאنی אز جمله مسائلی אست که אمروز ضرورتش بیشت.دאرند
 رود نسبت به حرکتکنیم جوאنان ما آن مقدאر که אنتظار می چون مشاهده می؛شودمی

.  אطالع ندאرند،آوردאمام אنقالب و مصائب و بالهایی که رژیم طاغوت بر سر אین مردم می
 ؛ کاری کنید که جامعۀ ما با کتاب آشنا شود. کتاب אست،رאه آشنا شدن به אین مطالب

 کنیمبه همین جهت ما تأکید می. دشان به دنبال خوאندن کتاب بروندبه طوری که خو
 منین و نمازگزאرאن با کتابؤאندאزی شود تا مه تأسیس و رאهکتابخان در مساجد حتماً
 אآلن با گسترش و پیشرفت אمکانات نظیر אینترنت אز نقاط دور که. سروکار پیدא کنند

 که جوאبش رא برאیشان کنند میالتی حتی אسمش رא شاید نشنیده باشیم אز ما سؤא
 کاری کنید که جوאنان.  ترویج فرهنگ کتابخوאنی و مطالعه אسترאی אین ب.فرستیممی

 و جامعۀ ما אز طریق کتاب با حقایق آشنا شوند و بدین وسیله אز خرאفات و אوهام
 ١.دور شوند

                                               
 .٣٠/١٠/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١



 مسند مرجعیت بر ٤١٢

 

 مطبوعات

طبوعات سعی کنند م: אستان قمدر در دیدאر אعضای شورאی مرکزی خانۀ مطبوعات 
אصولی رא که حضرت אمام رאحل برאی אنقالب אسالمی تبیین نمودند، روز به روز تقویت 

توאنیم مطبوعاتی رא که در رאه خوشایند کردن دشمنان خصوصاً چ وجه نمییما به ه. کنند
 . دوستان אنقالب، نظام و אسالم بدאنیم،کنند میفرسایی אمریکا و אسرאئیل قلم

 مطبوعات نیز در ،ه روحانیون אرشاد جامعه رא אز لحاظ معنویت برعهده دאرندطور کهمان
مطبوعات باید . کنند میאمور سیاسی و אجتماعی کشور مردم رא رאهنمایی و جامعه رא روشن 

مانند معلم، مخاطبان خود رא همچون شاگرد، אرشاد و تربیت کنند و خیال نکنند که مردم 
در . ه אز אنتشار خبرهای دروغ אجتناب کنید و وאقعیتها رא بگوییدهمیش .دאنندهمه چیز رא می

 ١.پذیرندאین صورت مردم مطالب شما رא به جان و دل می
אسالم آزאدی رא به طور مطلق تأیید : قدسدر دیدאر مسئول و אعضای تحریریۀ روزنامۀ 

אین אوאخر . کندطور که هیچ نظام و کشوری آزאدی مطلق رא تأیید نمی همان؛کندنمی
فکری هر کاری رא که بخوאهند ها و مطبوعات دאرند به عنوאن آزאدی و روشنبعضی روزنامه
 باید مسئوالن. کنند میدهند و بسیاری אز مقدسات مسلّم مردم رא متزلزل אنجام می

بیند אگر روی مثالً فالن مجله می. مرאقب باشند و مانع אز نشر مطالب אنحرאفی آنان شوند
 אش بیشترشود؛ مشتریکس یک زن زیبایی رא چاپ کند، تیرאژش بیشتر میجلدش ع

کند که אین کار در روح یک جوאنی که در بحرאن شهوت قرאر دیگر فکر نمی. شودمی
 ٢.گرفته، چه אثری دאرد

 آزאدی

باید برאی مردم آزאدی :  وقترئیس جمهور ،אالسالم سید محمد خاتمیدر دیدאر حجت
 .د و مفهوم صحیح آن رא برאی مردم بیان نمایید تا אز אجمال خارج شودرא بیشتر روشن کر

  אما باید برאی مردم روشن شود که آزאدی چیست و؛אز אصول אنقالب ما آزאدی بوده אست
                                               

 .٢٩/٩/١٣٧٨، رسالت. ١
 .٣١/٤/١٣٧٧، رسالت. ٢



 ٤١٣رهنمودها 

کدאم آزאدی به نفع مردم و حافظ سعادت و אستقالل آنها אست و باید مرאقب باشید אفرאدی 
مبادא آزאدی که به برکت אنقالب  .ه دین אستفاده نکنندאز آزאدی برאی تخریب و ضربه زدن ب

אی אز آن برאی ضربه زدن به אنقالب و  عده،و אسالم به אین مردم אرزאنی شده אست
برکت אمام یعنی والیت فقیه که ضامن حفظ אنقالب ادهای אصیل אنقالب خصوصاً אثر پرنه

 ١.کنندאست אستفاده 
אمروز دشمن، אیمان و אسالم :  و אرشاد אسالمیفرهنگوقت  وزیر در دیدאر مهاجرאنی،

انه אز تأسّفאین ملت رא هدف قرאر دאده אست و به فکر خام خود به وسیلۀ برخی אفرאد که م
אسالم دورند و به غرب و אفکار ناصحیح غرب אتکا دאرند، سعی در تزلزل אیمان אین ملت 

 .لت خارج سازدخوאهد با حربۀ آزאدی، אسالم رא אز دست אین مدאرد و می
هیچ عاقلی با אصل آزאدی مخالف نیست و همۀ عقال با آزאدی مطلق که منجر به هرج 

 مخالفند؛ אما بدאنید که دشمن، آزאدی در حدود אسالم رא نیز ،شودبند و باری میو مرج و بی
 .دאر کردن دین אسالم رא دאرندآنان سعی در ترویج آزאدی گرچه به قیمت خدشه. پسنددنمی

انه אز طریق אیرאد و אشکال حتی نسبت به אمام خمینی و مبانی تأسّفدشمن در אین زمینه م
 ٢.فکری אیشان وאرد شده אست

                                               
 .٥/٣/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١
 .٢٦/١١/١٣٧٧، قدس. ٢





  و حوאدثشخصیتها

ها و سخنان خود، אز برخی الی مصاحبهدر البه אلعظمی فاضل لنکرאنی אهللا آیتحضرت 
 :مناسب دאنستیمאینجا در رא ذکر آنها .  حوאدث مهم یاد کرده אستتهای برجسته وشخصی

  אلعظمی بروجردیאهللا آیت

אی  به گونه؛אختیار دאشت  دریبسیار وجوه شرعی  بروجردیאهللا آیتمرحوم : در مصاحبه
 ولی در زندگی دאخلی ؛دאد می طالب نجف رא نیز ۀ شهری، طالب قمۀکه عالوه بر شهری

مخارج . کردאستفاده نمی وجوه شرعی אز ،در مصارف شخصی. دبسیار ساده و زאهدאنه بو
نمود و حتی نان مین میأ ت،אز مختصر ملکی که در بروجرد دאشت زندگی شخصی خود رא

 .دفرستادن ملک بروجرد برאی אیشان میحاصلکرد که אز منزل رא هم אز آردی تهیه می
 نانی که برאی ما کیفیت:  بروجردی به من فرمودندאهللا آیتروزی : دندفرمومرحوم پدرم 

 آدرس نانوאیی رא گرفتم و رفتم تا به نانوא تذکر بدهم که دقت بیشتری.  خوب نیست،پزندمی
ما : نانوא گفت .אز کیفیت نان به نانوא گفتم  بروجردی رאאهللا آیت ۀشکو. در پخت نان بکند

 אز نان אین آرد بهتر. خوب نیست، دهندبه ما می  که بیت אیشان رאאین آردی .مقصر نیستیم
 .پزمکنم و نان مرغوب برאی אیشان می آرد خوب تهیه می،אجازه بدهند אگر آقا .شودאین نمی

אین آرد مال : אیشان فرمودند.  بروجردی پیشنهاد نانوא رא مطرح کردمאهللا آیتآمدم خدمت 
آرد خودم אز  به همین نان  وملک شخصی خودم אست و حاضر نیستم آن رא تعویض کنم

 .کنمאکتفا می
 ۀبرאی دو وعد) אیشان و عیالشان و یک کلفت و یک نوکر خود( چهار نفر بودندאینکه  با

 .دخریدنאین چهار نفر در شبانه روز تنها شش سیر گوشت می
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 ، به همین جهت یکی؛ بروجردی پادرد دאشتندאهللا آیت: گفتندموردی دیگر مرحوم پدرم 
به ند، شدم אطرאف متوجه אین سفرها که مرد در یکی אز. ددو سفر به آبگرم محالت رفتن

  بروجردی به آنانאهللا آیت زیادی אز فقرא هم آمده بودند که ۀאز جمله عد؛ دیدن אیشان آمدند
 دستور فرمودند چند تا گوسفند بخرند و گوشت ، به فقرא دאدن پولאیشان ضمن .دکمک کن

کیلو  אندאزۀ نیمپس אز کشتن گوسفندאن و تقسیم بین فقرא به. אینها رא بین فقرא تقسیم کنند
.  بروجردی کنار گذאشته بودند تا یک وعده کباب برאی אیشان تهیه کنندאهللا آیتگوشت برאی 

  سه سیخ کباب هم که אز همان گوشت تهیه،دو. ماست و خیار رא گذאشتند. אندאخته شدسفره
شت אز همین گو: گفتند؟ אین کباب אز کجاست: فرمود. د خدمت אیشان گذאشتن،کرده بودند

  אینها رא بین؛خورممن אین کباب رא نمی: אیشان فرمود .אیممقدאری فقط برאی شما درست کرده
 .دאیشان همان ماست و خیار رא تناول کردن .אندفقرא تقسیم کنید که آنان بوی آن رא شنیده

 .یک دوره کتاب نیاز دאرم: دאشتאظهار می آمد خدمت אیشان وאی میشد طلبهگاه می
 .دکردن پردאخت مییفور .نمثالً هزאر توما: گفتلبه می؟ طشودش چقدر میאهزینه: ودفرممی

زدند تا به قیمت  مدتی چک و چانه می،خوאستند کتابی بخرندאما وقتی برאی خودشان می
 .هم محدود بودکردند و آن خودشان تهیه میمالאز   مخارج شخصی رא؛ چونکمتری بخرند

 ١.دودنאین رو در مضیقه ب אز
 .خوאندندن عینک میآخر عمر حتی قرآنهای خط ریز رא بدوאیشان تا  دאنیدمی: در مصاحبه

. درد مبتال بودم محرمی بود و من به چشمۀده: فرمودند. אیشان پرسیدم אز  رאآنعلت من 
 .آمدندزنی به منزل ما میهای عزאدאری به صورت سینهدسته و خوאنی دאشتیمدر منزل روضه

 گل آلود وאرد منزل ما هیئت. کنند میبه گل  אین אست که خود رא آغشته م بروجردیهامرسو
مقدאری . אین گلها مقدאری به چشم بمالم אین هنگام گویا به من אلهام شد که אز در. شد

אز آن وقت به بعد . بردאشتم و به چشمهایم مالیدم אنگشتم אز بدن یکی אز عزאدאرאن گل با
 ٢.אز بینایی خوبی هم برخوردאرم אم و چشمم אحساس نکردهאی درאصالً عارضه

                                               
 .١٤٨ ـ ١٤٧ ص ،٤٣ ـ ٤٤، ش حوزه. ١
 .١٥٣ ص ،٤٣ ـ ٤٤، ش حوزه. ٢



 ٤١٧ و حوאدث شخصیتها

پشت عکس و، אفرאق در غم وجردی، ر بאهللا آیتیک ماه پس אز אرتحال  فاضل אهللا آیت
 : אستبا قلمی شیوא به بیان אحساسات خود پردאخته אستاد معظّم خود

 بسمه تعالی
 نتظار אز آسمان فضیلتتابی אست که ناگهان و بدون א هر، تمثال خورشید عالمعکس ظَ

ماتم אو غرق در אندوه و  مخصوصاً عالم روحانیت در تشیّعدنیای . غروب کرد
 .تاب و توאن گشتند شمار אو در مرگ پدر خویش بی فرزندאن بی. دحزن گردی

سرور معظم و אی موالی مکرّم، در مدح تو چه بنگارم و  אی אستاد אرجمند و אی
ماه  که در אین هنگام که مدت یک شوم و حال آن وریک אز فضائل تو رא یاد آ کدאم

 ۀאندوه شیعیان پایان نیافته و אشکهای دید گذرد، هنوز تأثر و אست אز אفول تو می
همان אندאزه  گذرد، به مدت غروب تو می آنها خشک نگشته، بلکه هر روزی که بر

 .אفزאید فقدאن تو بر تأثّرאت می
،  خاطرۀאی آیت عظمی، هر زمان که صفحא و אی سرو بافضیلت و אی مظهر صفات خد

  خاطرאت،بندد אمور دگر وאقع نشود، تنها چیزی که بر آن نقش می مورد אشغال قهری
 گذرאند م رא میא بیدאریۀفقط یاد تو אست که آخرین لحظ. אست دورאن پرאثر حیات تو

 د؟ با אینکهخود مشغول دאرد، چرא چنین نباش אز خوאب رא به  برخاستنۀن لحظ אوّلیو
 علمی متجاوز אز ده سال אز محضر شریفت در אرتباطات و تماسهای ۀعالوه بر אستفاد

  جز لطف،אفتاد در هر هفته الאقل یکی دو مرتبه אتفاق می خارج אز محیط درس که
تجلیل אز مقام شامخ علم و تذکر خدא و آخرت و  و محبت، مهربانی و عطوفت و
 .دردمندאن چیزی אز تو مشاهده نکردم وضع אصالح אمور مسلمین و توجه به

شدم، معنویت אو  אو می خدא گوאه אست در هر نوبت که موفّق به محضر شریف
 تظاهر به .گشت می تر کرد و אرאدتم אفزون  سابق برאیم جلوه میۀبیشتر אز مرتب

رא در محصّلی   אگر فضیلتی.ا אینکه در باطن کامالً زאهد بودزهد אز אو دیده نشد ب
فضیلت   אمکان ندאشت بدون تقدیر و تشویق بگذאرد و لو אینکه آن،کرد אحرאز می

 .ا אمالء و אنشاء صحیح بوده باشدفقط خوبی خط ی
مجسم ی کرده و بزرگی تو رא یفرسا אطرאف تو قلم  من چطور در،אی مرد با عظمت

 مرگ زخاطرאت تو رא به عنوאن خاطرאت بعد א کنم با אینکه هنوز قلم یارאی نوشتن
 :تبرאی تو אلبته چنین אس.  هنوز عظمت تو مانع אز تصور مرگ אست.ندאرد
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 عالم دوאم ما دۀثبت אست بر جری علم  به هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد
  אشکبارۀزیارت قبر پرفیض تو موفق شده و در کنار آن با دید با אینکه هر روز به

رم که تو در زیر خاک قبر نهان کنم، ولی باور ندא قرאئت کالم אهللا مجید می
هنوز صدאی روح אفزאی تو در محیط . אی بسته دیده אز אین عالم فرو אی و شده

 وجود تو رא در میان خویش ،رسد و محرאب عبادت آن می مسجد אعظم به گوش
ل تو برאی مردم یشد؛ زیرא که هر روز فضا تو فرאموش نخوאهی. دאرد مجسم می

 .شود می ر אرאدت آنان אفزودهگردد و ب بیشتر روشن می
  مطابق، قمری١٣٨٠دهم شوאل אلمکرم سال شنبه سیزبه هر حال گرچه در صبح پنج

  درخشان ما غروب کرد وۀدقیقه ستار ٢٠و  ٧ ساعت ، شمسی١٣٤٠با دهم فروردین 
 אفشانی برאی پرتو،فضیلت ما در حالی که خورشید تازه سر אز אفق بیرون آورده بود خورشید
 .אش ما رא شامل خوאهد بود  ولی پرتو نور אو و شعاع درخشندگی؛دیگر رفت عالم

 خود مصرאعی ۀنوب  تاریخ سال فوت אیشان هر کدאم به هبرאی ماد شعرאی زبردست
عین شعف نهاده بسر « یا »عاشور دوم بناشد אز مرگ حسین«  مانند؛אند سروده

 ولی فوت אو محتاج ؛ار دیگر یا אشع»אست אهل بیت אطهر אین فقیه« یا » سیاهۀنقط

  .تدر قلوب ثبت אس به ماده تاریخ نیست؛ زیرא که
 محمد موحدی لنکرאنی

 ١٣٨٠قعدۀ  ذی١٢
)٨/٢/١٣٤٠( 

.  بروجردی سخن گفته אستאهللا آیتאی به تفصیل در مورد  فاضل در مصاحبهאهللا آیت
 .گذشتمربوط  قسمت  درآنمتن کامل 

 ایگانی אلعظمی سید محمدرضا گلپאهللا آیت

 گلپایگانی یک روحانی به אهللا آیت :دאشت علمای گلپایگانبزرگکنگرۀ ستاد در دیدאر 
ل دینی و والیتی و אستقالل ئ مسا، شخصیتی که نسبت به تحصیل طالب.معنای وאقعی بود

 ١.شدل میئتشکیالت روحانیت אهمیت قا
                                               

 .١٢/٢/١٣٨١، جمهوری אسالمی. ١



 ٤١٩ و حوאدث شخصیتها

  رهبریمعظّممقام 

یک نظام אسالمی رאستین و . م אستدر کشور ما یک نظام אسالمی حاک: در درس خارج
مند به ه عالق، عالمی باعمل،)س(در אین نظام شخص אول مملکت یکی אزفرزندאن زهرא

 مسئوالنباشد و بر کلیۀ אمور و فهم میبیان و خوش خوش،سوز برאی אسالم دل،قرآن
 ١.نظارت دאرد

م رهبری אز زمان  אآلن حمایت אز مقا، شخصی منۀبه عقید:  فاضلאهللا آیتאز بیانات 
 چه بسا ، آن شخصیت وאال و جهانی אمام، برאی אینکه آن شخصیت אمام؛تر אستאمام وאجب

هم وאجب بود آننیاز به אین ندאشت که من طلبه و אمثال من אز אو حمایت کنیم و لو אینکه 
طور که  همان.شد אما نیاز چندאنی به حمایت من طلبه אحساس نمی؛کردیمو حمایت می

אین .  אآلن بیشتر אحساس ضرورت و نیاز دאرد، وאجب بود،مایت אز אمام نه شخص אمامح
 ٢.باید محترم شناخته شود مقام وאجب אالطاعه אست و

 عالمۀ אمینی

 آقای حاج אهللا آیت مرحوم :در پیام به دومین אجالس حوزه و تبلیغ، یادمان عالمۀ אمینی
 صاحب کتاب  ـقدس אهللا نفسه אلزکیهـ نی شیخ عبدאلحسین تبریزی معروف به عالمۀ אمی

 توאنست در دورאن حیات موقّت خویش با صرف وقت در ، و برخی کتب دیگرאلغدیرشریف 
تحصیالت حوزوی و אنتخاب אساتیدی אرجمند و شایسته و تحمل مشقتها و مسافرتهای 

אز نسخی های معروف جهان و אستنساخ هکتابخانمتعدّده به بالد بعیده جهت دسترسی به 
ترین خدمات אرزنده رא به  یکی אز بزرگ،که در تألیف کتاب مزبور نقش مؤثر دאشته אست

 که אمام آن نیز אول مظلوم تشیّع نماید و تا حد قابل אعتنایی אز مظلومیت مکتب تشیّععالم 
 . بکاهد،عالم بود
ت رא در مورد  مخصوصاً با قلم رسا و مطابق روزش توאنسته جمیع شبهاאلغدیر کتاب אًجدّ
 ـ علیه אلسالم ـ پاسخی متناسب که مقبول مؤمنین אمامت و وصایت بالفصل אمیرאلمسئلۀ

                                               
 .١٢/٣/١٣٧٧، جمهوری אسالمی. ١
 .١٤، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 مسند مرجعیت بر ٤٢٠

 

 خاصه که אز کتب خود آنها که در زوאیای ؛ بدهد،عقل سلیم و منطقی خالی אز تعصب אست
 אستفاده نموده و با אستعانت ،دאشته شده بود های متعدّد مخفی بود و یا مخفی نگاههکتابخان

دאوم אز صاحب אصل مقام والیت و אمامت چنین موفقیتی رא به دست آورد که مرور زمان م
 خاصه آنکه برخی אز کتب دیگر ؛אفزאیدکند بلکه بر عظمت آن میرא کهنه نمی نه تنها آن

 کتاب شریف ۀی نیست و مجموعت خالی אز فلته و یا فلتا،که در אین زمینه مرقوم شده
 . و کثرت مجلدאتش خالی אز אین فلتات אست با طوالنی بودنشאلغدیر

  سید مصطفی خمینیאهللا آیت

، مرحوم آقای حاج آقا مصطفی هم وאرد  مایکی אز دوستان دورאن دبستان: در مصاحبه
 وجود אین دوست عزیز در شدت عالقۀ ما نقش مهمی .شده بود) رشتۀ روحانیت( אین رشته

 مباحثه مشغول تحصیل شدیمنوאن دو همو به ع یکدیگر دאشت و אز همان אوאن به کمک
אیشان אز یک אستعدאد کامل و ذکاوت بسیار عجیبی برخوردאر بود و به بحث و مطالعه  ...

 ١.دאد میبسیار אهمیت 
 پدر ۀمرحوم حاج آقا مصطفی خمینی چه در دورאن قبل אز شروع مبارز: در مصاحبه

و چه در موقعی که در نجف زندگی بزرگوאرش و چه در دورאن شروع مبارزه، چه در אیرאن 
ها، با אیشان بودیم، زندگی دאخلی אیشان در یک سطح  کردند، که در تمامی אین دوره می

 عادی ۀ زندگی אیشان در تمام אین אیام אصالً אز صورت یک طلب.بسیار بسیط و عادی بود
قۀ אیشان، مورد عال. گونه زندگیها هیچ دلبستگی ندאشت به آن؛ چونشد متوسط خارج نمی

 مسئله در غیر אین دو . جهات علمی و یکی هم مسائل مربوط به مبارزه بودمسئلۀیکی 
 لذא אین فضیلت אیشان مرא مجذوب کرده بود و حاال هم .אندیشید کرد و نمی هیچ فکر نمی

 .هنوز تحت تأثیر آن جاذبه قرאر دאرم
 خود ، אوالً کهکرد میز אین حکایت א،  אیشان به دست آمدوفاتאی که بعد אز  نامهوصیّت

ش قبل אز پدر وفاتر به אین אست که به אیشان אلهام شده بوده که عنامه مشوصیّتآن 

                                               
 .٢٦ ـ ٢٣، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ١



 ٤٢١ و حوאدث شخصیتها

خود رא وאلد بزرگوאرش قرאر دאده و عبارت  وصیّ نامهوصیّتبزرگوאرش אست؛ چرאکه در آن 
 کند که صریح مینامه توصیّت אیشان در آن ، ثانیاً.אز אین אست که אلهامی به אیشان شده بود

 م دنیا هیچ چیز غیر אز یک مقدאر کتاب علمی ندאرم، که آن رא هم אگر فرزندۀمن אز مالی
  آقای بروجردیۀ مدرسۀکتابخان در אختیارش قرאر بگیرد و אگر طلبه نشد به ،حسین طلبه شد

ر  אمام دۀאین אز یک آقازאده و در حالی که در آن אیام شاید شهری .در نجف منتقل کنید
 .אی جدאً درسی אست برאی אنسان مسئلهنجف متجاوز אز دو یا سه میلیون بود، یک چنین 

אز نظر فضیلت علمی به نظر من سالیان درאز بود که مرحوم حاج آقا مصطفی یک 
نظر در فقه، אصول، فلسفه، رجال، تفسیر و سایر علوم م کامل و صاحبمجتهد مسلّ
کند و אین  نامه אبرאز میوصیّتאی رא در  مسئله یک چنین  دنیاۀ ولی אز نظر مالی؛אسالمی بود

 ١.خیلی آموزنده אست

  مرتضی مطهریאهللا آیت

 مرאتب وאالیرאه یافتن به شهید مطهری یک روحانی وאقعی بود که موفق به :  درس خارجدر
 دאنشگاه و یک مجاهد متدیّن و یک یار ۀ در عین حال که یک אستاد برجست.علمی و معنوی شد

 . آن در کمتر کسی وجود دאردۀدאرאی موفقیتهایی بود که مجموع ،وאقعی برאی אمام رאحل بود
 آن אست که مرحوم مطهری با אینکه یک ،توאند درس باشدآنچه قبل אز همه چیز می

توאند کار کند و یک روحانی به تنهایی مسئولیت  یک نفر نمی: هرگز به خود نگفت،نفر بود
مجهّز  تقوא د که אگر یک אنسان و یک روحانی خود رא אز جهت علم وאو אثبات کر. ندאرد

توאند جامعۀ خود رא تحت تأثیر قرאر  می،سازد و قصد هدאیتگری و ترویج دین رא دאشته باشد
 . توאند با قلم و بیان خود خط هدאیت جامعه رא ترسیم سازد می؛دهد

 אیشان در هر .هری قرאر دهدروحانیت باید یکی אز אلگوهای خود رא مرحوم شهید مط
شد و با قلم و فریاد خود אز دین و אحکام  وאرد میکرد، که تکلیفی رא אحساس میאیزمینه

 ٢.کرددین حمایت می
                                               

 .٣٤، ص ٩١، ش م אنقالبپیا. ١
 .١٤/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٢



 مسند مرجعیت بر ٤٢٢

 

به  אسالم  معرفیאستاد شهید مرحوم مطهری نیّت  وتمام هدف و همّ: در مصاحبه
در سخنرאنیها، خاصه بینید در نوشتجات و  لذא می. دبو אسالم  بهمردمجذب جامعه و 

 پیدאست که אز عمق قلب به אین ،سخنرאنیهایشان که گاهی توأم با یک אحساساتی אست
 ١.معنا توجه دאرد که باید هرچه بیشتر و هرچه بهتر אسالم برאی مردم معرفی شود

  سید אسدאهللا مدنیאهللا آیت

الزم :  مدنیسید אسدאهللا אهللا آیتدאشت شهید محرאب  ستاد بزرگمسئوالندیدאر در 
های علمیه و نیز مردم و نسل جوאن با زندگی و روش علمی و אخالقی و אست همۀ حوزه

وقفه در رאه خدא و אیشان در אثر تالش بی. آشنا شوند  مدنیאهللا آیتسیاسی مرحوم شهید 
هم  آن، خود رא به مقامی رساند که خدאوند نعمت شهادت،آموختن علم و جهاد و مبارزه

 . محرאب نماز رא نصیب אیشان ساختالی متقیان یعنی شهادت درمانند مو
 خود رא موظّف به حمایت אز אمام رאحل و ،شهید مدنی با موقعیت بزرگ אخالقی و علمی

 אنقالب אیرאن אفتخار دאرد که .دאنست و در אین رאه אز هیچ عملی دریغ نکردאنقالب می
 אسالم وقف نموده و در آخر شربت شیرین  رא در رאهخود ،هایی در قشر روحانیچنین چهره

 ٢.شهادت رא نوشیدند
یادبود بیست و دومین سالگرد ( אخالق و فضیلتکنگرۀ  و אعضای مسئوالندر دیدאر 

אز جمله کسانی بود که دروس אخالقی مدنی شهید  ):مدنیسید אسدאهللا  אهللا آیتشهادت 
 ٣.الی אخالق و فضیلت نائل شدحضرت אمام خمینی رא در عمل تجربه کرد و به جایگاه وא

  بهشتیאهللا آیت

دورאنی که در حوزۀ علمیۀ قم مشغول شهید مظلوم دکتر بهشتی در : در مصاحبه
 یکی אز کرد جدאً قدری رشد دאشت که אگر آن رشته رא کامالً تعقیب میه تحصیل بود، ب

                                               
 .٣٥، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ١
 .١٨/٦/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٢
 .١٣/٦/١٣٨٢ ،جمهوری אسالمی. ٣



 ٤٢٣ و حوאدث شخصیتها

شاید هنوز  چرאکه در همان אوאن که ؛شد  میتشیّعمرאجع بسیار بزرگ و باعظمت عالم 
 به طوری که در درسها ؛محاسن אیشان نروییده بود אز یک אستعدאد بسیار قوی برخوردאر بود

شاید אساتید در مقابل אشکاالت و سؤאالت אیشان، گرفتار بودند و אین کاشف אز شدت 
 .ست אאستعدאد אو

 عین برخوردאر بود و درمرحوم بهشتی אز یک אستعدאد و אعتقاد کامل نسبت به אنقالب 
-چنین روحانیکرد که   شاید אنسان فکر نمیکه سالها در אروپا زندگی کرده بود و جدאًحال 
 ولی من شاهد אین جریان بودم که در אیامی ، در جهات عبادی با אین حالت تعبد باشدאی

در دאنشگاه تهرאن کرد و  که אمام بنا بود אز پاریس تشریف بیاورند و بختیار جلوگیری می
 אلبته شب אول توأم با تیرאندאزیها .کردیم ما شبها در אتاقی אسترאحت میم، یده بودتحصّن کر

 به طوری که تقریباً ؛ بود و بعد هم منتقل شد به دאخل دאنشگاهو درگیریهای جلو دאنشگاه
با אضطرאب و . همه אطمینان پیدא کردیم که کارمان رא همین אمشب یکسره خوאهند کرد

ین אضطرאبات و نگرאنیها  در אین چند شب با تمام א.مسجد خوאبیدیمترس در یک אتاق کنار 
شد و با کمال  ها، جدאً אول کسی که به عنوאن تهجّد و نماز شب אز جا بلند میو درگیری
م شهید مظلوم بهشتی بود که خودم فکر و مرح،خوאند مش نماز شب می آرאمتانت و
پا بوده אست و آن زندگیها رא אز نزدیک دیده، کردم با توجه به אینکه אیشان سالها در אرو نمی

 ١. تقیّد دאشته باشد نماز شببهאین مقدאر 

 אالسالم محمدتقی فلسفیحجت

من در אین سنین باال هم روزی چهار : گفتمیمرحوم آقای فلسفی : در درس خارج
به همین جهت بود که אستقبال زیادی אز سخنرאنی . کنممیساعت برאی منبر مطالعه 

رفت و تمام صحن نو אیوאنها و می بروجردی منبر אهللا آیتدر زمان مرحوم . شدشان میאی
 ٢. علمی آن مرحوم بود نه قیافهۀشد و אین جاذبאز جمعیت می مملوّ حجرאتش

                                               
 .٣٥، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ١
 .٢٧/٢/١٣٨٠ ،جمهوری אسالمی .٢
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 אالسالم سید אحمد خمینیحجت

رعایت آدאب و אخالق حسنه و אبرאز محبت نسبت به دیگرאن، جدאً یکی אز : در مصاحبه
آمد، به حتی شنیدم در همین אوאخر که به قم می. بسیار باאرزش حاج אحمدآقا بودفضایل 

سرאغ پیرمردها و پیرزنهایی که مثالً سی سال یا بیست سال پیش به منزل אیشان رفت و 
 . رفت تا אز وضع אیشان خبر شودنشین شده بودند، می کردند و خانهآمد می

خوאهم دאنم אین نکته رא که مینمی. تر جوאب بدهمאجازه بدهید אین سؤאل رא در سطح وسیع
 عرض کنم کسی گفته אست یا نه؟ ولی אین نکته رא אفرאدی متوجه هستند که وאرد مسائل مرجعیت

ترین خدمتی رא که אنجام دאد، آقا پس אز وفات حضرت אمام، بزرگ حاج אحمد. و آخوندی باشند
به مجردی که حضرت אمام وفات . م بودحفظ حیثیت و آبروی مقام و موقعیت حضرت אما

 کس نه حق دאرد برאی پردאخت وجوه به دفتر مرאجعه کند و نهیافت، אیشان אعالم کرد که هیچ
אین مطلب . حق دאرد، به نمایندگان אمام مرאجعه کند و به عنوאن نمایندۀ אمام به آنها وجوه بدهد

 .د؛ ولی خیلی مسئلۀ با אهمیتی אستشاید در نظر بعضی אز مردم یک مطلب عادی به نظر برس
ت روز سوم یا چهارم وفا. به دوش دאشتممن آن زمان، مسئولیت شورאی مدیریت رא 

خوب شرאیط . خوאهم אعضای شورאی مدیریت رא ببینم پیغام دאدند که می، حاج אحمدآقاאمام
شورאی ما به عنوאن . کرد و درست هم نبود که אیشان قم بیایندאیشان که אقتضا نمی

غرض : אیشان گفتند. دאنیم مطلب אز چه قرאر אستحاال نمی. مدیریت، خدمتشان رفتیم
 وجوه هایم در بانکها یا منزل، پولتمام :אند אمام به من فرموده: گفتند. بیان یک مطلب بود

اً فالن شرعی אست و تمامی אین وجوه رא باید در אختیار אعضای شورאی مدیریت ـ مخصوص
 .ها بدهند  ـ بگذאرید؛ تا אینها تدریجاً به طلبهرא هم برده بودکس که אسم م
ورאی مدیریت در  אز حساب אمام به حساب شهمۀ آنها رهبری معظّممقام به دستور 

 دو سال ،ما هم شروع کردیم به پردאختن شهریۀ אمام و روی هم رفته. دبانک ملی وאریز ش
 .و سه ماه شهریۀ אمام رא אدאمه دאدیم

شخص چقدر باید تعبد و .  فقط یک جمله به حاج אحمدآقا گفته بود،אی ون نوشتهאمام بد
کس تقیدش به مسائل אسالمی قوی باشد تا یک مطلبی رא که به غیر אز خودش هیچ

 .طور אبرאز کندאطالعی ندאرد، אیشان بیاید אین



 ٤٢٥ و حوאدث شخصیتها

 معظّم אیشان به مثابه یک אستوאنۀ بسیار محکم و یک بازوی توאنا برאی نظام، مقام
 نظام אز مسئوالنبه نظر من . شد محسوب میجمهوری אسالمی نظام مسئوالنرهبری و 
 . شدند و ضرر کردندتأثّر אحمدآقا، خیلی بیش אز همه م  حاجوفات

 אین هم یکی אز فضایل אیشان אست که رאه אمام رא تمام و کمال אدאمه دאد و آن مسئولیتی رא
معتقدم پیش خدאوند . بلکه با تکامل و تزאید אیفا کردکه به دوش אیشان بود بدون وقفه، 

 یک سهمی هم باألخرهبزرگ، אجر بسیار باالیی دאرد و کارهایی رא که אمام אنجام دאدند 
 אیشان لطمۀ بزرگی به وفاتمعتقدم با . برאی حاج אحمدآقا در همۀ آن کارها وجود دאرد

אمیدوאرم خدאوند . ست دאدوی رא אز دنظام ما وאرد آمد و نظام یک ستون محکم و عمیق و ق
 .تعالی אز رאه دیگر جبرאن کندتبارک و
های خودش و خانوאدۀ محترمش نامۀ حاج אحمدآقا سفارش زیادی به بچهوصیّتدر ... 

نسبت به مادرشان وجود دאرد و حاکی אز آن אست که به אیشان אلهام شده بود قبل אز مادر 
اعده با توجه به אختالف سنی بین אیشان و مادرشان، در صورتی که حسب ق. کند میوفات

 .طبیعی אست که مادر باید سفارش فرزند رא بکند؛ نه فرزند سفارش مادر رא
همۀ אنقالبیهای ما باید אفتخار کنند که یک جوאن با آن همه אمکاناتی که در אختیارش 

هیچ مؤسّسه و هیچ من در : אش به صرאحت بگویدنامهوصیّتتوאنست قرאر بگیرد، در می
هم یک مقدאر پول در مؤسّسۀ تعاون وجود دאرد که آن. بانکی و هیچ جایی چیزی ندאرم

کالن  مشخص אست پول شخصی در منزل،  که، هم در منزل אستیمقدאر. شهریه אست
 ١. غیرقابل אعتنا אستآن در منزل، گویای אین אست کهنخوאهد بود و وجود 

אالسالم حاج سید אحمد خمینی دאشته در بارۀ مرحوم حجت مستقلی بیان فاضل אهللا آیت
 .هایی אز آن مصاحبه אست گوشهآوردیمאینجا در آنچه . گذشتها مصاحبه قسمت אست که در

  هاشمی رفسنجانیאهللا آیت

روز אز مدرسۀ فیضیه با مرحوم بهشتی دو نفری بیرون آمدیم، جلو در  یک: در مصاحبه
 .کردند  و آقای ربانی אملشی אیستاده بودند و با هم صحبت میمدرسه آقای هاشمی رفسنجانی

                                               
 .٦/٢/١٣٧٤، אطالعات. ١



 مسند مرجعیت بر ٤٢٦

 

 : کیست؟ گفتم، אین شیخی که با آقای ربانی مشغول صحبت אست:پرسیدآقای بهشتی אز من 
 من یک منبری אز אین آقا دیدم و : אیشان گفت.گویند شیخ אکبر هاشمی رفسنجانی میآبه אو 

دیدم منبر אو غیر אز .  یکی אز بزرگان خوאهد شدگویم که אو در آینده روی حساب آن منبر می
 .ست א در אوبلند فکر اشف אزکند و ک  صحبت می سطح خیلی باالست و در אهامنبر خیلی אز طلبه

زد که אو در آینده یکی אز شخصیتهای بزرگ خوאهد شد و  همان روز حدس میאیشان 
 ١.جور شدخوب مطلب هم دیدیم که همان

 اقر حکیم سید محمدبאهللا آیت

  آن سید بزرگوאر رسالت دینی خود رא باحقاً:  حکیمאهللا آیتدر پیام به مناسبت شهادت 
دیده و د و אلگویی کامل برאی ملت رنجیوبی به پایان رسان خود به خیبه אجدאد گرאمتأسّی 

 .شیعیان عرאق گردید

  سید روح אهللا خاتمیאهللا آیت

 אهللا آیتאینجانب با وאلد شما :  وقترئیس جمهور ،אالسالم سید محمد خاتمیدر دیدאر حجت
 ٢.و کمال אیشان برאی من و همه معلوم אست تقوא אم و مرאتبخاتمی אز نزدیک آشنا بوده

 אبوترאبیאکبر علیאالسالم حجت

אالسالم حجت(آن سیدجلیل אلقدر:  ستاد آزאدگان قممسئوالندر دیدאر جمعی אز 
گیری برאی نظام אسالمی אنجام و אمتحان خود رא در فعالیت چشم) אبوترאبیوאلمسلمین 

 ٣.پیشگاه אلهی پس دאد

 شهدא

 قرآن مجیددر : سرאسر کشوردر  مدیرאن کل بنیاد شهید אنقالب אسالمی در دیدאر
                                               

 .٣٥، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ١
 .٥/٣/١٣٧٨، المیجمهوری אس. ٢
 .٢٥/٥/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ٣



 ٤٢٧ و حوאدث شخصیتها

خدאوند (. אی منعقد کردیم ما با شهدא معامله:فرمایدخدאوند متعال نسبت به شهدא می
 و خدאوند بهایجان و هستی خود رא دאده فروشنده، ) ده بایع و فروشنمؤمنینمشتری אست و 

  وאرد شدن به بهشت هرچند دستاورد خوبی אست אما بهشت در.آنها رא بهشت قرאر دאده אست
  ویژگی، یاد شده אست»ةن لهم אلجنأب« به تعبیر قرآنאختیار شخص قرאر گرفتن که אز آن در 

 ١.ت אست و شهید אین مقام رא دאردخاصی دאرد و مقام وאالتری אز دאخل شدن به بهش
 אجری رא که خدאوند برאی رزمندگان ):ع(لشکر ده سیدאلشهدא دیدאر فرماندهان و مسئوالندر 
 شاید برאی برخی مشکل باشد که بپذیرند אز مضمون. قرאر ندאده אستکس  برאی هیچ،قرאردאده
 وאرد : شهید بگویندطور نیست که بهآید که در روز قیامت אیندست میه  بقرآنآیات 

 ٢.خوאهد وאرد بهشت کنددهند هرکس رא که میبهشت شو بلکه به شهید אختیار می
عظمت شهید و بزرگی אو در همین نکته نهفته : یادوאرۀ شهدאی بُردحوندر پیام به 

אست که در میان همۀ آدمیان אو بهتر אز همه، دین رא فهمیده و زیباتر אز همه در قلب خود 
 ،چنان که هستهنر شهید و شهادت در همین אست که گوهر دین رא آن. ه אستقرאر دאد

 چنان در آغوششهید قبل אز آنکه به مقام لقاء حق وאصل گردد، دین رא آن. درک نموده אست
 توאند دینقدر بین خود و دین پیوند אخوت برقرאر نموده אست که هیچ عاملی نمیگرفته و آن

 אگر جسم مرא بگیری אما جان من :دهد کهو به دشمن دین پیام میرא אز אو بگیرد و بلکه א
 .توאند بین אو و دین جدאیی بیندאزدآمیخته با دین و صاحب دین אست و هیچ قدرتی نمی

 אنقالب אسالمی

 مجدّد אسالم در אین قرن אست؛ یعنی تאنقالب אسالمی به نظر من بعث: در مصاحبه
 به دست رهبر بزرگوאر אنقالب و ،رفت  صرف پیش میאسالمی که تا حد نیستی و فرאموشی

 אصل مورد لذא همان تعبیری رא که خدאوند در . بعثت مجدّد پیدא کرد، אمامۀאنقالب پیامبرگون
 دאرد که אصل بعثت رא به صورت یک منّت بزرگ بر مؤمنین و مسلمانها قرآن کریمبعثت در 

                                               
 .٢٨/٢/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٣/١٠/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٢



 مسند مرجعیت بر ٤٢٨

 

رگ אلهی و یک منّت عظیم אلهی برאی کند، אین بعثت مجدّد هم یک عنایت بز قلمدאد می
 و جامعه در مورد אین بعثت باید کامالً توجه دאشته باشد و بدאند که دورאن  אستجامعه

وجود آمده ه جاهلیت رژیم طاغوت رא پشت سر گذאشته، دورאن אسالم جدید و بعثت مجدّد ب
 .ال کندو در אین زمینه به عنوאن یک مسلمان אنقالبی مسئولیتهای خودش رא دنب

طور که شوאهد متعدّد دאرد، مورد توجه و عنایات خاص خدאوند تبارک و אنقالب ما همان
 . معنا رא دیدیم و لمس کردیمאلیقین אینتعالی אست و ما در موאقع گوناگون به عین

 ما رא به אین ،قضایایی مثل کودتای طبس و سایر مسائلی که برאی אین אنقالب پیش آمد
 ١.ردوאقعیت هدאیت ک

 جنگ אیرאن و عرאق

 אی ه جنگ معرفی کرد، آنجا یک دریچههتوאن به صورت یک جب جبهه رא نمی: در مصاحبه
شناسی،  אز آخرت אست، و یک کالسی אست برאی خدאشناسی و یک رאهی אست برאی אسالم

 گذאشت و نقشی رא که م אثری که جبهه بر روح.ها شدم من دو بار موفق به حضور در جبهه
אی به عالم آخرت دیدم   جبهه رא دریچه. بسیار مهم و قابل مالحظه بود، אیجاد کردهدر من

نه در یک جهان دیگری أ ک،و رאهی به جهان אبدی یافتم، دیدم אفرאدی که در جبهه هستند
 یک همفکری و همدردی بین ؛ یک صفا و توجه کاملی بین آنها هست؛کنند میزندگی 

کارها در غذא  در . خودش شخصیتی قائل نیستکس برאیآنها هست که گویی هیچ
 در אختیار خوردن، در رفت و آمدها، در تماسها و فعالیتها هرکس هر مقدאر آمادگی و توאن

خودش دאشته  نیّت دאرد، در رאه خدא بذل کرده، بدون אینکه هیچ توجهی به شخصیت و
ها بزند و אین  به جبههبار الزم אست سری   الאقل برאی یکیباشد و جدאً معتقدم که هرکس

روح אیمان و صفا و برאدری و عشق و عالقه به دفاع אز حریم אسالم و شهادت در رאه خدא 
 ٢.رא אز אین جوאنان برومند و אرزنده ببیند تا یک مقدאر، در روحش אثر بگذאرد

                                               
 .٣١، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ١
 .٥١، ص ٩١، ش پیام אنقالب. ٢



 ٤٢٩ و حوאدث شخصیتها

 جامعۀ مدرسین

 جامعۀ مدرسین تنها گروهی بود که بدون هیچ: אعضای جامعۀ مدرسیندر دیدאر 
 با تمام ، אز אنقالب حمایت کرد و با אرאدتی که به حضرت אمام خمینی دאشت،دאشتیچشم

حضرت אمام خمینی אین مطالب رא در بارۀ هیچ گروه دیگری . توאن در خدمت אیشان بود
جذب جامعۀ مدرسین نشوند در آینده گرفتار ) אمفرزندאن אنقالبی( אگر آنان« :نفرمودند که

 ».אنده مروج אسالم آمریکاییکسانی خوאهند شد ک

جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم طالب و فضال رא رאهنمایی کرد و تا به حال هیچ 
 ١.אنحرאف و تزلزلی هم پیدא نکرده אست

אشخاصی متعهد، ) جامعۀ مدرسین(  آنאفرאدِ) אمام خمینی( به نظر אیشان: در مصاحبه
ه پیروزی رساندن אنقالب بوده و کارهای אنقالبی، فعّال و باسابقه در رאه مبارزه برאی ب

توאنم موقعیت آن   אآلن نمی.ترین آنها بود خلع شاه אز مهممسئلۀאند که  مهمی אنجام دאده
 پای سند خلع شاه رא אین . تشریح کنم،کار در چه شرאیطی אنجام گرفت  و אینکه אین رאروز

 ،سی که پای אین سند رא אمضا کردن ک אوّلی که یادم هست شایدطور و آنبرאدرאن אمضا کردند
 .سلماً نزدیکیهای پیروزی אنقالب بودمست؛ ولی من بودم و تاریخ دقیق آن אآلن یادم نی

 آن روزها فعالیت و تالش ما .جامعۀ مدرسین تا پیش אز پیروزی אنقالب خیلی فعّال بود
 برאیم ،کند ها אز ذهنم خطور می אوج گرفته بود که אآلن هم وقتی آن خاطره حدّی تا

 ٢.אنگیز אست אعجاب

 سپاه و بسیج

نیروهای سپاه و بسیج با :  قم١٧  وאحدهای مختلف لشکرمسئوالنفرمانده و  دیدאردر 
های دشمنان علیه אسالم و אنقالب توאنستند توطئه) ع(پیروی אز تعالیم حضرت سیدאلشهدא

موجب  بسیج و سپاه طلبانۀ شهادتۀدر طول دورאن دفاع مقدس אین روحی .رא خنثی کنند
                                               

 .٢١/١٢/١٣٨٤ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٤٨ ـ ٤٧، ص ٣٢، ش نور علم. ٢



 مسند مرجعیت بر ٤٣٠

 

 ١.مقابل دشمن بیرون بیاید شد אیرאن אسالمی سربلند و پیروز אز אین میدאن نبرد در
پاک אمام رאحل بود که خدאوند به  نیّت  خلوص و:فرمانده نیروی مقاومت بسیجدر دیدאر 
ت و  بسیج وאقعاً אز برکات אمام و شبه معجزه אس.ام کرد تا بسیج رא به وجود آورندאیشان אله

 هزאرאن مشکل کوچک و ،אگر אمروز بسیج نبود.  تردید کندآنتوאند در אمروز کسی نمی
 אما آن چیزی که کشور رא אز فساد و אنحرאفات نگه ؛شدگیر אین کشور میبزرگ گریبان

 ٢.دאشت بسیج אست
سپاه حافظ آرمانهای  :دیدאر مسئوالن ستاد אجرאیی طرح معرفت نیروی زمینی سپاهدر 
 هارא در تمام زمینه  آنوصیّتب אسالمی و دאرאی قدאست وאالیی אست که אین دو خصאنقال
 ٣. کرده אستامستثن

 بسیج یک فرهنگ אست و عنوאنی :دیدאر با فرماندهان و مسئوالن مقاومت بسیج قمدر 
 ٤. ها حضور فعال دאردبینیم که بسیج در همۀ عرصه لذא ما می.بـرאی یک گروه نیست

 אرتش

  فرماندهان،سیاسی אین نیرو ـ  عقیدتیۀ رئیس אدאر،אر با فرمانده نیروی زمینی אرتشدیددر 
فشانیهای آحاد رزمندگان אرتش با جان:  و جمعی אز روحانیون אین نیرو٨١رزمایش אقتدאر 

 دشمنان ،بسیار در دورאن دفاع مقدس و سالهای پس אز آن و تقویت قدرت دفاعی کشور
 ٥.ض به میهن אسالمی ناאمید کردندאسالم رא در تعدی و تعر

 אهللا لبنانحزب

 همرאه جمعی אز ـאهللا لبنان نمایندۀ دبیرکل حزبـ אالسالم شیخ یزبک تحجدر دیدאر 
 حزبی ۀگیر آنان در مقابل אسرאئیل یک حادثجریان مقاومت لبنان و پیروزی چشم: אهللاحزب

                                               
 .١١/٨/١٣٧٩، جمهوری אسالمی. ١
 .٢/٩/١٣٨٤ ، אسالمیجمهوری. ٢
 .٢٥/١٢/١٣٨٠، جمهوری אسالمی. ٣
 .٧/٩/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٤
 .٢٧/٧/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ٥



 ٤٣١ و حوאدث شخصیتها

گونه آن. دکروאن نظیری برאی آن ذکر شاید نتنبود بلکه אمر بسیار وسیعی بود که در تاریخ 
 که تاریخ نشان دאده אست قدرتهای אسالمی تاکنون در مقابل אبرقدرتها یا אز خود ضعف نشان

 آن همه  با دولتهای عربیو مثالً جمال عبدאلناصر ؛אندאند و یا אصالً به مقابله برنخاستهدאده
 אما آقای نصرאهللا ؛אئیل مقاومت کنندنتوאنستند بیش אز شش روز در مقابل אسر، توאن دولتی

 با قدرت אیمان و אتکا به خدאوند و بدون هیچ אمکانی بر ، مقاومتمؤمنبه همرאه نیروهای 
 .قدرت خارجی شجاعانه در مقابل آمریکا و אسرאئیل אیستادگی نمودند

 אهللا و پیروزیهای آنان در لبنان بسیار خوشحالم و אین אمر،אینجانب אز قضایای حزب
ر یمید آن دאرم مانند جناب آقای نصرאهللا و نیروهای مقاومت در ساאفتخار همۀ ما אست و א

 ١. کنندنقاط دنیا אفرאدی بتوאنند אز אسالم و مسلمین دفاع
 یهاحوزه אز میرکقرآن ت معلم ی تربین אردویننده در ششمکتکدאر طالب شریدر د
 رא دאرد که ا تدאعی همان معن٢وزهאهللا אمربحزمقاومت نیروهای  :شورک سرאسر ۀیعلم

لقد برز «:  با عمرو بن عبدود فرمودهدر مقابل) ع(در بارۀ אمیرאلمؤمنین) ص(پیامبر אکرم

مقابل تمامی کفر طور אست که تمام אسالم در ین א אمروز هم».لی אلکفر کلّهإسالم کله אإل

 ٣.قرאر گرفته אست

 وحدت حوزه و دאنشگاه

אز کارهای بسیار بزرگ حضرت אمام برאی : دאنشگاه حوزه و אساتید بسیجی در دیدאر
در گذشته . دאر و عمیق بین حوزه و دאنشگاه אست אیجاد وحدت ریشه،حفظ دین و کشور
 به طوری ؛ طاغوت پهلوی אیجاد تفاخر و تضاد بین אین دو گروه نمودندۀאستکبار به وسیل

אنقالب אین دو قشر که رکن به برکت . شد نام یکی رא در حضور دیگری بردکه نمی
ترین سد در برאبر אستکبار همین دند و مهمکرאتحاد پیدא  یکدیگر  با،مملکت و نظام هستند

                                               
 .٧/٩/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ١
 . روزۀ אسرאئیل با لبنان אیرאد شده אست٣٣אین سخنان در אیام جنگ . ٢
 .٢/٥/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٣



 مسند مرجعیت بر ٤٣٢

 

ترین حاالت אز خدمت دאنیم و در سختطور که طالب رא فرزندאن خود میما همان. אست
دאنیم و م میدאنشجویان عزیز رא نیز فرزندאن خود و אنقالب و אسال، به آنان مضایقه ندאریم

 ١.کشور به هر دو قشر نیاز دאرد

  دی١٩

 אست که رژیم طاغوت مردم ١٣٥٦ سال نوزده دی ۀאمروز یادآور خاطر:  درس خارجدر
אی در حقیقت אین مقدمه. אی در אین جریان شهید شدندقم رא به خاک و خون کشید و عده
 .١٣٥٧ در سال بود برאی پیروزی אنقالب אسالمی

هم فدאکاری مردم   هم نهایت طغیان رژیم طاغوت معلوم شد و،אین جریانات در אنصافاً
به لحاظ אینکه אمام عزیز در قم تشریف دאشتند، مردم  مسلمان אیرאن مخصوصاً مردم قم

 ٢.قم هم در אین مبارزאت خیلی نقش دאشتند

 آزאدسازی خرمشهر

رمشهر دشمنان کشور فتح خ: سپاه) ع(طالب علی بن אبی١٧دیدאر فرماندهان لشکر در 
) هجوم دشمن( رא אز دستیابی به אیرאن ناאمید ساخت؛ چرאکه در غیر אین صورت چه بسا

طلبی  شهادتۀ نشان دאدند که با روحیشهدאی خرمشهر. ی رא برאی ما به دنبال دאشتمسائل
 ٣.توאن بر אستکبار جهانی پیروز شددر هر زمان می

                                               
 .٢٨/٩/١٣٨١ ،جمهوری אسالمی. ١
 .٢٠/١٠/١٣٨٣ ،جمهوری אسالمی. ٢
 .٣١/٢/١٣٨٥ ،جمهوری אسالمی. ٣



  آفتابامپی

 ،عالوه بر تدریسخویش  پربرکت یاتح طول در אین فقیه آگاه
با صدور پیامهایی نیز به אرشاد و هدאیت جامعه سخنرאنی و تألیف، 

پیش אز پیروزی אنقالب، پیامها به صورت گروهی صادر . پردאختمی
 هابیانیه له؛ אما معظّمیافتندنشر میشد و به سرعت تکثیر و در جامعه می
تاریخ  کرد و صورت فردی صادر می معموالً بهپس אز پیروزی אنقالبرא 

 ها،رسانه אز  نشر آنهاگردد و به زمان مرجعیت אیشان باز میهابیشتر آن
 زوאیای אز هاאز بیانیه هرکدאم. شد جامعه می آگاهیسبب אرتقای
 یبینش خوאننده به تدبّر، همرאه آنها مطالعۀ .هستند توجه قابل گوناگون،
 الزم رو אین אز .دهدمی فرهنگی و אجتماعی سیاسی، تاجه אز خاص
 .بیاوریمرא  هاآنکامل  متن دאنستیم
 אیאعالمیه در אما کنیم؛می خوددאری אنقالب אز پیش هایبیانیه אز ذکر

 אمضاکنندگان، אز هرکدאم زمان، آن در خمینی אمام مرجعیت تأیید در
 و کنیمذکر می رא אیشان عبارتאینجا  در .نوشتند جدאگانه عبارتی

 تاریخ ترتیب به ـ یافتیم دست که حدّی در ـ رא אنقالب אز پس امهایپی
 :آوریممی صدور
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 خمینی אمام مرجعیّت

 تعالی بسمه
ظلّه  مدّ ـ خمینی آقای אلعظمی אهللا آیت مستطاب حضرت تقوאیی و علمی صالحیت

 رزمح مسلمین حمایت و אسالم حوزۀ אز حفاظت و تقلید مرجعیت شامخ مقام برאی ـ אلعالي
  .אست تردید بدون و

 فاضل موحدی محمدאألحقر 
 ١٣٩٠١ אلثانی ربیع ٤

)١٩/٣/١٣٤٩( 

 

  رهبریمعظّمتأیید אجتهاد مقام 

 بسمه تعالی
دאرد אی ـ دאمت برکاته ـ אشعار می خامنهאهللا آیت رهبری حضرت معظّمدر مورد مقام 

אینجانب با . دید نیستگونه ترله جای هیچمعظّمکه مقام شامخ علمی و אجتهاد و فقاهت 
توجه به سابقۀ دیرین با אیشان و אطالع אز مرאتب تحصیلی، אذعان به אجتهاد به نحو אطالق 

 אلشریف ـ در موאرد قدّس سرّهאلشأن ـ  אشاره و بلکه تصریح אمام عظیم،عالوه. وی دאرم
 .باشده میلمعظّممتعدّد به صالحیت و شایستگی رهبری אیشان دلیل عمده بر مقام אجتهاد 

 قم ـ حوزۀ علمیه
 محمد فاضل

 . ق . ه ١٤١١ محرم אلحرאم ٧
)٨/٥/١٣٦٩( 

                                               
 .٣٨٠ ـ٣٧٩، ص ١١، ج אمام خمینی در آینۀ אسناد. ١



 ٤٣٥ پیام آفتاب

  )ع(رضا אمام بارگاه در אنفجار

 تعالی بسمه
 رאجعون إلیه انّوإ للّه إنّا

 .ینقلبون منقلب أيّ ظلموא אلذین وسیعلم
 ۀیعش دیدگاه אز که مکانی و زمان در گدאزجان אی حادثه و هولناک جنایتی دیگر بار
 مذهب אین سمبل و تشیّع رمز که نهاییمکا אز و آورپیام و مقدس بسیار زمانهای אز אمامیه
 رسیدن رאه رא رאستین אسالم کردن پیاده אدعاء که אفرאدی دست هب ،شد می شناخته مقدس
 .پیوست وقوع هب אند،دאده قرאر خود ننگین و پلید אهدאف و شوم مقاصد به

 به ـ علیه אلسالم ـ حسین אمام که ساعتی مقارن حسینی یعاشورא روز ظهر אز بعد 
 بدن אز مقدسش سر و میتسل آفرینجان هب جان אسالم دشمن و گرمست ۀאمیبنی عمّال دست

 علیه ـ אلرضا موسی بن علی حضرت مقدس قبر زאئرین אز گروهی ،گردید جدא مطهّرش
 عاشورאی دאشتگرאمی وאنعن هب نزدیک و دور شهرهای אز که ـ وאلثناء ةאلتحی الفآ

 مصیبت آن تا نموده אنتخاب رא رضوی قدس آستان ،حضرت آن برאی عزאدאری و حسینی
 که بمبی אنفجار אثر بر ،گویند تسلیت نزدیک אز محمد آل عالم دلبندش فرزند به رא بزرگ
 کشیده خون و خاک هب ،بود شده گذאشته مقدّس ضریح نزدیک و مطهّر حرم دאخل در

 رضوی قدس آستان مقدس حریم و گردیدند حمجرو کثیری گروه و کشته אی دهع .شدند
 .گرفت قرאر سابقهبی هتک مورد

 !؟کرد پیدא آن برאی توجیهی چه و نمود توאن می عمل אین برאی تفسیری چه رאستی
 אیرאن مردم به خدمت و پرستیوطن אز ناشی אین آیا !؟אست رאستین אسالم معنای אین آیا
 نگریژرف و فکریروشن ۀالزم אین آیا !؟אست ملت یک آزאدی رאه در مبارزه אین آیا !؟אست
 قدرت بیانگر אین آیا !؟אست جامعه به خدمت رאه در אیثار و فدאکاری نشانگر אین آیا !؟אست
 منظور هب تنها یאنسان و אسالمی ضد ۀوحشیان אعمال گونهאین אینکه یا و !؟אست نفوذ و سلطه و

 یکهیچ به אعتقاد عدم ۀروحی بیانگر و عاجزאنه جوییقامتאن و مذبوحانه کتحر دאدن نشان
 که אست אنسانی ضد ۀسبعان و درندگی خوی אز حاکی و تشیّع مکتب و אسالمی مقدسات אز
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 ،مرد و زن که אمنی محیط در بویژه آنها جان برאی نه و قائلند אرزش אنسانها عقاید برאی نه
 حال در و خدא ندگانینما و خدא با אتصال و אرتباط حال در همآن ؛مجتمعند کوچک و بزرگ
 . ـ علیه אلسالم ـ حسین אمام مصائب برאی زאری و گریه و نیاز و رאز

 روشنگری برאی ولی نیست توصیف قابل عظمت و عمق نظر אز گرچه مصیبت אین 
 هنوز شاید .دאشت אرزنده نقشی ،حاضر زمان در شمر نگرאنانمای و دل سیه منافقین ماهیت
 برאی یا و رאستینند אصطالح به אسالمِ کردن پیاده مقام رد آنها که پندאشتند می برخی
 بر بطالن خط و بیدאر نیز رא آنان حادثه אین که ،کنند می فدאکاری אیرאن مردم به تمخد
 .کشید آنان پندאر
 موسی بن علی حضرت مقدس ساحت به אول ۀدرج در رא حرمت هتک אین אینجانب 
 ـ אلفدאء له روحی ـ بقیةאهللا حضرت منتقمش و منتظر فرزند و ـ אلسالم علیهما ـ אلرضا
 معظّم مقام و بزرگوאر روحانیت شامخ مقام به  دومۀدرج در و نموده عرض تعزیت و تسلیت
 نجیب و شریف ملتمخصوصاً  والیت مکتب پیروאن و شیعیان عموم به آخر در و رهبری
 اهرنج אقسام و אنوאع قرآنی حکومت و אسالمی مقدس نظام تدאوم و رسیدن رאه در که אیرאن
 قدّس ـ אلشأن عظیم رאحل אمام مکتب אز که درسی با و نماید می و نموده تحمل رא مصائب و

  .אست  دאشته אعالم رא خویش عملی کامل آمادگی ،آموخته ـ אلشّریف سرّه
 فاضل محمد
٣١/٣/٧٣ 

 אسالمی אیشور مجلس دورۀ پنجمین אنتخابات
 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم

 אئمۀ و אسالم گرאمی رسول و عظام אنیباء و تعالی و تبارک خدאوند درود و سالم
 אز אنقالب هایصحنه تمام در که مبارز و هوشیار ملت شما بر ـ علیهم אلسالم ـ طاهرین
 و نموده عمل خویش אسالمی و شرعی حساس وظیفۀ به بعدی حوאدث تا آن پیروزی

 در همیشه که دشمنانی برאبر در حق حکومت אستمرאر و אسالمی مقدس نظام تدאوم اعثب
 عزّت و دینی حیات تا کرده אجرא رא گوناگون هایتوطئه و نشسته אنقالب אین کمین

 .אیدگردیده نمایند، محو رא آن شکوهمند



 ٤٣٧ پیام آفتاب

 ،ستא مطرح אسالمی شورאی مجلس ۀدور پنجمین אنتخابات که زمان אز مقطع אین در
 אمور ۀهم بلکه و نظام و ملت ۀآیند که אست אموری ترینمهم אز مجلس که دیدאر توجه
 ،شرאیط وאجد אیرאنی و مسلمان هرفرد بر لذא .دאرد بستگی آن به کشور معنوی و دنیوی
 وجه هیچ به אسالمی ۀوظیف אین אز تخلّف و نماید شرکت مهم אمر אین در אست وאجب
 .شد خوאهد وאقع سؤאل مورد و نیست جایز شرعاً

 حضور شکوهمند ۀصحن אین در که دאرم אنتظار אیرאن مؤمن و هوشیار ملت אز אینجانب
 که رא کارشناسانی و آورند فرאهم گذشته همانند رא دشمنان سرאفکندگی و یأس و یابند
 وאقعی سوزدل و فقیه والیت پیرو و אمام خط و نظام به معتقد و אسالم به دمتعبّ و متعهّد

 منتخب نمایندگان אمیدوאرم و نمایند אنتخاب ،אندمحرومین جدی گزאرخدمت و مستضعفین
 عنایت مورد و باאرزش ،خدאوند پیشگاه در که ملتی جانب אز که باشند دאشته توجه ملت אین
 بزرگ بسیار فرאیض אز ملتی چنین به خدمت و شوندمی مسئولیت אین دאرعهده باشند،می
 אین سیاسی و فرهنگی و אقتصادی مشکالت بیشتر هرچه تا نمایند سعی باید و אست
 سربلندی و عزّت مسیر در رא אسالمی אیرאن عزیز کشور و نمایند برطرف رא אنقالبی ۀجامع
 אروאح و ـ אلهی بزرگ شخصیت آن ـ رאحل אمام پرفتوح روح و دهند قرאر روزאفزون אقتدאر و

 .אهللا شاءאن .نمایند شاد رא شهدא طیّبۀ
 برکاتهو אهللا ورحمة علیکم وאلسالم

 فاضل محمد
 ١٤١٦ אلمکرم شوאل ١٥

١٥/١٢/٧٤ 

  حجاز شیعیان אز אیعده دستگیری

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 در کهـ  حجاز شیعیان אز کثیری ۀعد دستگیری و אعتقال خبر نگرאنی و تأسّف لکما با
 مردم دیانت و معنویت حافظ که دمتعهّ و برجسته علماء و روحانیین אز گروهی آنان میان
 که אنسانهایی »للمسلمین یا« و אستغاثه صدאی .شد دریافت  ـخورد می چشم به ،سامانند آن
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 و آوروظیفه مسلمانی و آزאده هرאنسان بر ،אست تشیّع אز دفاع و אسالم به تعهّد جرمشان
 متأثّرم بسیار ینجانبא .نیست زیجا אمر אین مقابل در تفاوتیبی و سکوت و אست سازتکلیف

 جرمی هیچ بدون رא عبادت و توحید بزرگ حامیان رسالت و وحی سرزمین در אینکه אز
 قم ۀمقدس ۀحوزمخصوصاً  علمیه های حوزه אمروزه .دهند می قرאر אعتقال و אهانت مورد
 .אست روحانیین و عزیزאن אین سرنوشت نگرאن

 برحذر زشت بسیار عمل ]אین[ אز رא کشور آن مسئولین و عربستان حکومت אینجانب
 مسلمین فرق ۀهم بین אتّحاد که زمانی چنین در که کنم می نصیحت آنان به و دאرم می
 متعهّد علماء و نگیرند قرאر بیگانگان ۀبازیچ ،شود می محسوب אسالم بقای و موفقیت رمز
 های وزهح و شیعه بزرگوאر مرאجع که אست بدیهی .نسازند متهم وאهی אمور به رא شیعه
 دنخوאهن رא אهانت و جسارت گونههیچ ۀאجاز و نمود خوאهند دنبال دقیقاً رא مسئله אین علمیه
 های توطئه و تحریکات אز رא אسالمی جوאمع مردאندولت אهللا شاءאن متعال خدאوند .دאد

 .فرماید موفق پیش אز بیش אتّحاد رאه در رא مسلمین و نماید حفظ אسالم ضد אبرقدرتهای
 لنکرאنی فاضل مدمح

 ٣٠/٦/٧٥ با مطابق אالول جمادی ٦

 پسندیده אهللا آیت אرتحال

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 إفاضاته دאمت ،خمینی حسن سید حاج آقای אالسالمحجت مستطاب جناب
 אخوی پسندیده مرتضی سید حاج آقای אهللا آیت حضرت אلقدرجلیل روحانی אرتحال

 آن شریف بیت و عالیجناب به رא ـ אلشّریف سرّهقدّس  ـ אمام حضرت بزرگ و مکرّم
 برאی پیش אز بیش توفیق و مرحوم آن برאی وאسعه رحمت .گویممی تسلیت حضرت
  .نمایممی مسئلت متعال خدאوند אز رא بازماندگان عموم برאی אجر و صبر و عالیجناب

 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤١٧ אلمرجب رجب ٢

)٢٤/٨/١٣٧٥( 



 ٤٣٩ پیام آفتاب

 جمهوری ریاست به خاتمی المאالسحجت אنتخاب

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 إفاضاته دאمت ،خاتمی محمد سید حاج آقای وאلمسملین אالسالمحجت مستطاب جناب
 عظیم صحنۀ در معنویت و حماسه אز پر حضور با دیگر بار אیرאن متعهّد و بزرگوאر ملت
 بلند آرمانهای و رهبری و نظام با مجدّد بیعتی و مستحکم رא نظام هایپایه אنتخابات
 و حوزه برאی عزیز فرزندی که عالیجناب برکت با وجود حقّا .نمود رאحل אمام حضرت
 به عشق و آرمان אز مملوّ کشتی حساس شرאیط אین در دאنشگاهید، برאی אمین سوزیدل
 אلشأن عظیم ملت אز אینجانب .نمود خوאهد شکوفاتر رא کشور سازندگی و بیشتر سرعت رא دین
 به رא قاطع אنتخاب אین و تشکر صمیمانه آفریدند نظام برאی رא אفتخار אین که אیرאن
 مبانی تحکیم و אهللا کلمة אعتالی جهت در که دאرد אنتظار و گفته تبریک عالیجناب
 אز تبعیّت سایۀ در مستضعفین و مسلمین به جانبههمه خدمت و نظام فرهنگی و אعتقادی
 .اشیدب کوشا و ساعی فقیه والیت

 لنکرאنی فاضل محمد
٥/٣/١٣٧٦ 

  )ص(پیامبر ساحت به صهیونیستها توهین

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אلشأن عظیم پیامبر مقدس ساحت به عظیم بس אهانتی شاهد جهان مسلمین دیگر بار
 جای .شدند کریم قرآن یعنی אیشان بزرگ معجزۀ و )ص(عبدאهللا بن محمد حضرت אسالم
 که خود شوم אغرאض به رسیدن برאی جنایتکار صهیونیست و غاصب یهود که نیست تعجب
 رسیده فرא آن زمان אمروز .زند دست فضیح אهانتی چنین به אست، אسالم محو آنها رأس در
 אسالمی دولتهای نیز و بشناسند بیشتر رא صهیونیسم ننگین حقیقت جهان مسلمین که אست
 .برآیند אسرאئیل نابودی صدد در אسالمی אمت لیهمد و אتّحاد با و درآیند به طوالنی غفلت אز

 ،جمهوری אسالمی مقدس نظام مسئولین خصوصاً مسلمانان همۀ که نیست تردید جای
 אین برאبر در اههاگدאنش אساتید و دאنشجویان علمیه، هایحوزه بزرگان و علما عزیز، ملت
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 حکومت אین دینابو جهت در אقدאمی هرگونه אز و نشست نخوאهند ساکت ننگین حرکت
 با و אسالم پیدאیش تا אول אز که رא بدسابقه گروه אین و ورزید نخوאهند دریغ غاصب
 .بشناسند نمودند، مخالفت آن تدאوم با بعد و حقه خالفت مسیر با بعد و آن گسترش
 ١.نمایممی مسئلت رא جنایتکار אسرאئیل و کفر نابودی و אسالم علوّ متعال خدאوند אز

 نصرאهللا حسن سید אالسالمحجت فرزند شهادت

 تعالی بسمه
 אهللاحزب محترم کل دبیر نصرאهللا حسن سید آقای אالسالمحجت مستطاب حضرت

 إفاضاته دאمت ،لبنان
 .نمود دאرجریحه رא مظلومین אز مدאفعین و مؤمنین همۀ قلوب شما فرزند شهادت خبر
 به توجه با خصوصاً ؛دنمو آشکارتر رא صهیونیست غاصب رژیم جنایت عمق جریان אین
 چهرۀ بحمدאهللا که عالیجناب .אندنموده خوددאری אیشان مطهّر پیکر تحویل אز אینکه

 אیحادثه چنین با دאرید حضور مبارزאن مقدم صف در و אسرאئیل با مبارزه درخشان
 الزم هرمسلمانی بر אمروزه .دאد خوאهید אدאمه رא مبارزه ترقوی אیאرאده با و ترمستحکم
 و نکند کوتاهی حکومت אین نابودی و سرکوبی جهت دفاعی و مبارزه گونههیچ אز تا אست
 .ندאرد وجود شهادت و مبارزه جز رאهی پیروزی برאی بدאنند

 وبرکاته אهللا ورحمة علیکم وאلسالم
 فاضل محمد

 ١٤١٨ אالول جمادی ١٣
)٢٥/٦/١٣٧٦( 

 جوאنان کویت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
אی به   و فرزندאن دینی من در کویت אز אینجانب خوאستند چند کلمهجوאنان متدیّن

                                               
 .١٢/٤/١٣٧٦، جمهوری אسالمی. ١
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 مناسب دیدم אین حدیث شریف رא به عنوאن تیمن و .عنوאن نصیحت برאی آنان بنویسم
 :تبرک متذکر شوم

تقبل؟  :ـ  أوصني فقال ـ علیه אلسالم :ـ جعفر אلثاني ـ علیه אلسالم بيقال رجل أل«

אلشهوאت وخالف אلهوی אرفض ر وאعتنق אلفقر و صب توسّد אل:ـ م  ـ علیه אلسال قال. نعم:قال
 ».تخلو من عین אهللا فانظر کیف تکونعلم أنک لنאو

אند  به عنوאن یک مطلب کلی فرموده ـ علیه אلسالم ـ در אین حدیث شریف אمام معصوم
محضر אنسان باید همیشه خود رא در . گاه אز عین و نظر خدאوند دور نیستی بدאن هیچ:که

 אعمال و رفتار خود رא طوری تنظیم نماید که موجب رضایت و خشنودی ۀخدא ببیند و هم
 آنچه که در ۀ אشارאت و همۀه، حرکت و سکون و بلکه همظ قیام و قعود، نوم و یق.אو گردد

 .  אلصدوريعین وما تخف אألنة یعلم خائ. در محضر خدאوند אست،قلب אنسان אست
 در אین جسم ما به ،אی אز روح אلهی אست אنسان که رشحه بدאنید نفس ،عزیزאن من

 به . و وجود אنسان نیستت هیچ نعمتی در عالم برتر אز نعمت حیا.ته شده אستشودیعه گذא
אی   عرفان نفس مقدمه.خود رא بشناسید  باید אبتدא،رسیدبאی אز کمال که بخوאهید  هرنقطه

من عرف نفسه فقد « : چرאکه؛سان אست معارف به سوی אنۀالزم و مهم برאی باز شدن هم

کند و آنگاه   אز אین حقیقت سپری میغافل אفسوس که אنسان دورאن جوאنی رא ».عرف ربّه

 توجه אنسان متوجه و متمرکز در حفظ ۀ هم،رسد خوردگی فرא میکه دورאن پیری و سال
 .گردد جسم نحیف و رنجور خود می

 برאی אین אمر مهم . نفس אستۀبیت و تزکیدر جوאنی با سالمت جسم אنسان قادر بر تر
 قرאر دهند و אز אین کوثر אلهی قرآن کریمالزم אست جوאنان عزیز همیشه خود رא در محضر 

 . אولیاء خدאوند אستۀ אین سفارش هم».אلقرآن يאهللا אهللا ف« . خود رא سیرאب کنندۀنفس تشن

 الزم ،کرאن אلهی אقیانوس بیאی אز אین سیدن به گوشهر در אین کتاب عزیز و تدبّربرאی 
 سیره و زندگی و .بدیل אهل بیت عصمت و طهارت آشنا شویدیب عارف عظیم و مאست با

אز . نان אلگویی بسیار مناسب برאی هرאنسان طالب کمال אستممات آحیات و 
 אنسانیت و درجات ۀ אفرאدی אست که در אوج قلّۀبرجستگیهای مهم دین אسالم تربیت و אرאئ
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باید دید که آنان عمر بابرکت . شود  کمالند و אین אمر در هیچ مکتبی مالحظه نمیباالی
 ما هم در همان طریق سلوک کنیم و خالصه، یک ؛خود رא در چه مسیری صرف نمودند

 ترین אموری که باید بدאن بپردאزد مطالعه و تفکر در زندگی אئمۀ معصومین جوאن אز ضروری
 . אستـ علیهم אلسالم ـ 

 אمروز دنیای کفر و אستکبار در صدد تفرقه و جدאیی بین אسالم .ان عزیز بیدאر باشندجوאن
 . אنحرאف אین قشر بسیج نموده אستی خود رא برאۀه و عُدّ عِدّۀو جوאنان אست و هم

ی ضد دینی که برאی تخریب دین و אز اههاگل אنحرאف و دستینمایید که وسامیمالحظه 
 خود ۀאز אوقات فرאغت و عطل. ز به روز در حال فزونی אست رو،بین بردن حرمت دینی אست

یف אز طریق متخصّصین در אین دین و حنکمال אستفاده رא نمایید و در אرتباط با אین دین 
 ،אند شناسان وאقعی که عمر خود رא در شناسایی אسالم و شناساندن آن صرف نمودهאسالم

 .دیتالش نمای
 مسلمین خصوصاً جوאنان رא אز شر شیاطین حفظ و ۀمع جاهאهم کوخ אز خدאوند متعال می

 .شاء אهللا אن. نان مفتوح فرمایدآ روی  به سعادت و کمال رא هرچه بیشترهایدر
 محمد فاضل

 אفغانستان در طالبان کشتار

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .رلقدی نصرهم علی אهللا نإو ظلموא نهمأب یقاتلون لذینא نّإ

 هرאنسان قلب ،شود می وאقع אفغانستان مظلوم کشور در روزها אین که فجایعی و حوאدث
 توسط جنایتکار آمریکای سرکردگی به کفر دنیای .سازد می دאرجریحه رא بیدאری و مسئول
 حقیقی אسالم محو و شیعه هدم صدد در پاکستان جمله אز خویش אی منطقه عمال אز برخی
 دنبال به هدف אین به رسیدن אز عدب که אست روشن و אست אفغانستان مقدس سرزمین אز

 در که جنایاتی تمام مع אألسف .بود خوאهند مسلمان و همسایه کشورهای غارت و تجاوز
 طالبان یعنی אسرאئیل نامشروع برאدر و اربאستک دوم ۀولید دست به ،شود می وאقع אیّام אین
 و אسالم امن به آن، حقیقت بر آگاهی عدم و אسالم אز غیرصحیح بردאشت با که אست

 .دهند می نجام رא غارتها و قتل אین آن، حاکمیت
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 بردن بین אز و دین هدم صدد در طالبان و אسرאئیل بال دو با אمروزه جهانی אستکبار
 گونههیچ طالبان که بدאنند אفغانستان ملت .باشد می منطقه در شیعیان خصوصاً مسلمین

 هرکسی و نیست مشروع وجه هیچ به انآن تحمل یا و אعانت و ندאرد و ندאشته مشروعیتی
 و هرمسلمان بر אمروزه .خدאست رאه در شهید ،شود کشته گروه אین با مقابله در که

 وאجب אست، ـ أجمعین علیهم אهللا سالم ـ معصومین ۀאئم والیت به مفتخر که هرکسی
  .نماید کمک אفغان شیعیان و مسلمانان به توאن حد در تا אست
 و بشر حقوق אز حمایت مدعی که جهانی مجامع و אلمللی بین ینمسئول אز אینجانب 
 آزאدی جهت هموאره که جمهوری אسالمی نظام محترم مسئولین אز نیز و אند آزאدی

 شرאیط אین در که خوאهم می אنهمصرّ אند، بوده کوشا کشور آن ملت אستقالل و אفغانستان
 علمیه ۀمقدس های حوزه دאنندب و ننمایند دریغ تالشی گونههیچ אز بحرאنی و حساس

 .هستند آنان بیشتر و سریع אقدאمات منتظر قم ۀعلمی ۀحوزخصوصاً 
 مبارک سهم فصن مجازند کشور آن دאخل אفرאد و אفغانی محترم مهاجرین ضمن در
 אز رא ظالمین شر متعال خدאوند .برسانند مصرف به رאه אین در رא ـ علیه אلسالم ـ אمام

 ».لبالمرصاد אهللا نإ« .بفرماید کوتاه سالمیא کشورهای و مسلمین

 فاضل محمد
 ١٣٧٧ مردאد ٢٤ با مطابق ١٤١٩ אلثانی ربیع ٢٢

 رشدی سلمان قتل

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
توهّم  אنگلیس دولت خصوصاً کفر دنیای که شدم عمطلّ אخبار אز برخی אنتشار دنبال به
 رא مرتد رشدی سلمان قتل به نسبت ـ قدّس سرّه ـ رאحل אمام تاریخی אلهی فتوאی لغو

 یا و نقض قابل وجه هیچ به  فتوאאین که نمایم אعالم در אین زمینه دیدم الزم .אست نموده
 دولت چنانچه و אست وאجب آن אجرאی جهان مسلمانان ۀهم بر نیز אکنون و نیست تغییر
 باید لیکن باشد هندאشت رא  فتوאאین به אقدאم در مباشرت بر تصمیم جمهوری אسالمی محترم
 که אیرאن אسالمی ملت و علمیه های حوزه بدאنند و باشد  فتوאאین حامیان ن אوّلیردیف در
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 دستخوش  فتوאאین دאد دننخوאه אجازه هرگز تپد، می قلبشان אمام و مانظ مورد در صددرصد
 .گردد روزمره خارجی سیاستهای

 که طوریهمان ؛אست نگلیسא دولت کتاب وאقع در یرشد سلمان کتاب بدאنند نیز و
 بر کتاب אین سرفصلهای تمام که کند می אعترאف خود حال شرح در پلید شخص אین

 ،دאرد אسالم با برخورد در که سیاهی ۀسابق با دولت אین و אست بوده دولت آن هدאیت
 .نمود خوאهد تربیت رא אو אز بدتر یا و رشدی سلمان صدها ،ببیند فرאهم رא زمینه چنانچه
  .אهللا شاءאن .بفرماید مصون گزندی هر אز رא جمهوری אسالمی مقدس مانظ متعال אوندخد

 فاضل محمد
٥/٧/١٣٧٧ 

 ١خبرگان مجلس دورۀ سومین אنتخابات

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 مجلس .אیمگرفته قرאر خبرگان אنتخابات ۀدور سومین شکوه با همایش ۀآستان در
 אساس با که אست نهادی ترینمهم אنقالب هاینهاد میان در رهبری خبرگان محترم
 که دאرد کار و سر رهبری مقام یعنی אنقالب محور با ؛ چرאکهאست אرتباط در אنقالب

 سازسرنوشت و عظیم بس آزمایشی אیرאن متدیّن و شریف ملت .אست אو אز نظام مشروعیت
 و אستقالل به عشق و خدא حکومت و دین به حب که هرאنسانی אمروز .دאرد پیش در رא

 .بیندمی مسئول گذشته אز بیش رא خود ،دאرد کشور אین عزّت
 و فضال אی و ،هاصحنه بیدאر همیشه بسیجیان אی و ،אهللاحزب مخلص یاورאن אی ،هان
 אی و ،אستقالل حافظ دאنشگاهیان و دאنشجویان אی و ه،علمی ۀمقدس هایحوزه متعهّد طالب
 ،אیرאن عزیز و عظیم ملت אی و ،سیاسی مختلف احهایجن אی و ،شریعت حامی تجار و کسبه
 خبرگان تضعیف و אسالمی حکومت حذف صدد در پیش مدتها אز אنقالب دشمنان که بدאنید
 אنتظار در אمروز و אست بوده کشور אین جوאن نسل خصوصاً مردم نمودن مأیوس و رهبری

                                               
 . توضیحی در אین مورد گذشت»مرجعیت«در ذیل . گیری دאشتאین پیام آثار چشم. ١
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 ۀهم به אیکوبنده پاسخ خود کتشر با و باشید بیدאر .אست نظام אین ۀپیکر بر سنگین אیضربه
 אعالم جهانیان ۀهم به و سازید مأیوس رא آنان همیشه برאی و بدهید אبرقدرتها شیطانی آمال
 .کوشیممی آن تدאوم برאی توאن ۀهم با אکنون و بوده خمینی אسالم پیرو אبتدא אز ما که یدینما

 ذنبی رא آن אز تخلّف و دאنممی شرعیه وאجبات אهم אز رא אنتخابات אین در شرکت אینجانب
 خونهای و אنقالب تاریخ ۀهم به و رאحل אمام به بزرگ خیانتی و نابخشودنی گناهی و عظیم
 אین אنجام در تردیدی فکرאنکوته و خناسان هایوسوسه مبادא .دאنممی شهدא رنگینهمیشه
 موجبات אنتخابات ینא نمودن رنگکم با و دهد قرאر  تأثیرتحت رא אفرאدی و کند אیجاد وظیفه
 و אسالم حذف صدد در که دشمن ۀدیرین آرزوی مبادא .آورد فرאهم رא نظام تزلزل و تضعیف
 سال بیست حدود که خبرאنیبی خدא אز مبادא .بپوشد عمل ۀجام ،אست کشور אین אز فقاهت
 .سازد אرאمیدو رא אندبوده فقیه والیت یعنی رאحل אمام جاودאنهمیشه یادگار به ضربه صدد در

 یک تنها نه رא אنتخابات אین در شرکت و نمایممی تمام همه بر رא حجّت אمروز אینجانب
 ».دאمکمأق تویثبّ ینصرکم אهللا אتنصرو نإ« .دאنممی عینی وאجب و אلهی ۀوظیف بلکه عبادت

 فاضل محمد
٢١/٧/١٣٧٧ 

 ناتو و صربها جنایات
 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم

 אز جدیدی برگ کوزوو مسلمانان علیه אمریکا خصوصاً ناتو، و صربها مشترک جنایات
 با جز אینها جنایات و کشتار אثر بدאنند عالم مسلمین .אست مسلمین و אسالم ضد بر حرکت

 אمروز بوسنی، دیروز .گشت نخوאهد مسدود مسلمین نابودی و تحقیر و אسالم رفتن بین אز
 אیرאن شریف و نجیب ملت خصوصاً نانمسلما ۀهم .אسالمی کشورهای دیگر فردא و کوزوو
 و نمود خوאهند همدردی کوزوو مظلومیت با دאرند شریف دین אین אحیای در بزرگی حق که
 אسالم به رא خود دین ،برهه אین در و کرد نخوאهند دریغ آنان مجروحین و آوאرگان به کمک אز

 ١.אهللا شاءאن .فرماید کوتاه عالم مسلمین אز رא ظالمین و کفار شر خدאوند .کرد خوאهند אرאئه
                                               

 .٢٢/٢/١٣٧٨، جمهوری אسالمی. ١
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 ١هاشمی אسماعیل سید אهللا آیت אرتحال

 و تأثّر موجب هاشمی سیدאسماعیل حاج אهللا آیت ربانی عالم אرتحال...  :پیام אز بخشی
 خدمات شکبی ... گردید علمیه ۀمقدس هایحوزه و علما אندوه باعث و אینجانب تأسّف
 وجود به که אیثلمه אمیدوאرم .شد نخوאهد محو هاهخاطر אز گاههیچ متعهّد عالم آن فرאوאن
 در لهمعظّم تالش و سعی ... گردد جبرאن אصفهان بزرگان אخالص و همّت با ،אست آمده
 ٢.گردد دیگرאن تأسّی موجب אسالمی אنقالب به خدمت در و مختلف ولیتهایئمس

 خمینی אمام و )س(فاطمه حضرت والدت

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 والدت نیز و ـ علیها אهللا سالم ـ زهرאء فاطمه אمامت و نبوت کوثر والدت سیدنر فرא
 مبارک وجود آن والدت سال یکصدمین با مقارن که رאحل אمام אنقالب کبیر رهبر باسعادت
 به مزیّن که אی کنگره در کنندگانشرکت خصوصاً پیروאن و مندאن عالقه همۀ به رא אست
 אز جمعی که خوشوقتم بسیار .گویممی تهنیت و بریکت אست پرאفتخار عناوین אین

 نهضت مهم آثار אز یکی که אند آمده بر صدد در زهرא مکتب به آشنایان و محترم بسیجیان
 آن אلگوی فاطمه که حقیقتی به آنان بازگردאندن و بانوאن אحیاء همان که אیرאن אسالمی
 چنانچه بدאنند ما بانوאن .نمایند شفک بیشتر رא אمر אین هایریشه و آثار و کنکاش رא אست
 و معنویت אز روزروزبه آنان شریف وجود ،گرفتنمی صورت אسالمی عظیم نهضت אین

 אلگو عنوאن به رא فاطمه وجود گاههیچ אسالمی نهضت אز قبل تا گشت،می دور حقیقت
 אی یحهرא هیچ بودندکه אشخاصی معرفی دنبال به فجور و فسق אیادی و نمودندنمی معرفی
 .رسیدنمی مشام به آنان אز אنسانیت و دین אز

 ملت و אمام ناپذیرخستگی مجاهدتهای و אنقالب پرتو در که گزאریم شکر رא خدאوند
 و مربی אو بدאنید .אست شده معرفی بانوאن و  جامعه به پیش אز بیش فاطمه شهیدپرور،
 ناقص عقول که نماییم عترאفא باید و אست خلقت وאقعی رمز אو .אست אنسانها همۀ אلگوی

                                               
 .אهللا فاضل در אصفهانفهان در مجلس خبرگان و אز وکالی آیتنمایندۀ אستان אص. ١
 . ٢٢/٦/١٣٧٨ ،جمهوری אسالمی. ٢



 ٤٤٧ پیام آفتاب

 ».معرفتها کنه عن فطموא אلخلق ألن« אست؛ عاجز אو شناخت אز ما

 אزهر وجودی אبعاد بیشتر هرچه و شود אستفاده کمال آمده فرאهم که موقعیتی אز אهللا شاءאن
 نیز و دאرند ما نظام کنونی شرאیط در بانوאن که رא وظایفی نیز و عزیز خمینی فرزندش و

 .تعالی אهللا شاءאن .نمایند بررسی بیشتر هرچه رא آنان به مربوط مختلف مسائل مشکالت
 لنکرאنی فاضل محمد
٧/٧/٧٨ 

 אسالمی شورאی مجلس دورۀ ششمین אنتخابات

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 و אخالص و متعال پروردگار عنایت با که אیرאن אسالمی نظیربی و شکوهمند אنقالب
 و مجاهد ملت کوشش و تالش و ـ אلشّریف قدّس سرّه ـ أنאلش عظیم אمام فدאکاری
 تدאوم و حفظ که אست نعمتی و אلهی אست موهبتی ،آمد نائل پیروزی به אیرאن شهیدپرور

 شورאی مجلس אنتخابات ۀدور ششمین ۀآستان در که אینک .אست الزم کس همه بر آن
 و دאخلی אز אعم אنقالب مناندش که دهدمی نشان شوאهد و قرאئن و אیمگرفته قرאر אسالمی
 توجه ،برسند خویش شیطانی آمال به طریق אین אز אمیدوאرند و دوخته چشم آن به خارجی
 :دאرممی معطوف چند نکاتی به رא متعهّد مسئولین و متدیّن ملت
 نقش و אست אنقالب אرکان ترینبزرگ אز אسالمی شورאی مجلس که دאنیممی همه .١
 אمری אنتخابات در شرکت نابرאینب .אست مشهودکامالً  مردم و کشور אمور ۀهم در آن مهم
  .نیست جایز آن به אعتناییبی یا و تفاوتیبی و אست وאجب و الزم
 אشخاص אنتخاب در آن و אین به تمایل و گرאییجناح אز باید بیدאر و هوشیار ملت .٢

 یعنی ؛باشند گوپاسخ تعالیحق برאبر در بتوאنند که نمایند אنتخاب رא کسانی و بپرهیزند
 برאی سوزدل و אنقالب و אسالم عزّت به مندهعالق و متعهّد אول ۀدرج در که رא אفرאدی
 ۀبهان به و ندهند رאه خود به تزلزلی و تردید دین ۀممسلّ אحکام مقابل در و باشند ملت
 کردن رنگکم و تضعیف صدد در گرسلطه و متمدن ظاهر به کشورهای به شدن نزدیک
 خصوصاً אیرאن אنقالبی ۀجامع گوناگون مشکالت دوم ۀدرج در و برنیایند دین אحکام



 مسند مرجعیت بر ٤٤٨

 

  .نمایند אقدאم صحیح ۀبرنام با آنها حل برאی و درک رא فرهنگی و אقتصادی مشکالت
 حفظ برאی و عزیز ملت و אسالم به خدمت قصد به باید که بدאنند منتخب نمایندگان .٣

 مشروعیت و یابند حضور مجلس در جهانی אستکبار با مبارزهاً  خصوصرאحل אمام آرمانهای
 .אست אمور אین بر مبتنی آنان אنتخاب
 دאرאمانت گذشته همچون تا نمایممی سفارش אنتخابات ۀبرگزאرکنند مسئولین به .٤
  .نمایند دقت אمر אین در بیشتر هرچه و باشند مردم رأی
 آالف علیه ـ אلرضا موسی بن علی باسعادت والدت امאیّ با رא אنتخابات אین تقارن خاتمه، در
 قویم مجلسی تا نمایممی مسئلت متعال خدאوند אز و گرفته نیک فال به رא ـ وאلثناء אلتحیة

  تعالی شاאهللاאن .فرماید אرزאنی ما به رא אیرאن متدیّن ملت عظمت و شأن خور در و قوی و
 فاضل محمد
٢٧/١١/١٣٧٨ 

 عفاف نشست

 אلرحیم لرحمنא אهللا بسم
 .ةطیّب ةحیا نهیفلنحی منؤم هو و أنثی أو ذکر من صالحاً عمل من
 ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא ۀفاطم زنان אشرف بر אلهی ۀمالئک و אنبیا تحیت و درود
 و رسالت به و زد رقم رא אنسانیت سرنوشت خویش کوتاه عمر به توجه با که شخصیتی
 به و ساخت خویش وجود ۀثمر رא کون عالم و دوجو ۀهم و بخشید حیات אمامت و نبوت
 زهرאی که پاکدאمن خوאهرאن و زنان بر درود و سالم .بود אلهی کوثر بلکه نبوت کوثر حق
 و دאده قرאر خود אخروی و دنیوی زندگی سرمشق ،אنسانهاست ۀهم אلگوی که ،رא אطهر
 و אندخویش وجود אز نازلی سطح در حضرت آن وجودی אبعاد نمودن پیاده پی در هموאره
 باشکوه و بزرگ همایش אین در کنندگان شرکت و محترمه خوאهرאن شما بر درود و سالم
 .عفاف علمی

 سالهای که אلزهرא ةجامع مهم مرکز ینمؤسّس و گذאرאنپایه אز یکی عنوאن به אینجانب
 کالسهای אز برخی تشکیل نیز و ریزیبرنامه و گذאریسیاست در نزدیک אز متمادی



 ٤٤٩ پیام آفتاب

 :دهممی قرאر تذکر مورد رא مطالبی ،אمدאشته حضور خالقیא
 و بانوאن علمی سطح ءאرتقا در بزرگی سهم هرچیز אز بیش אیرאن אسالمی אنقالب .١

 بانوאن مقدس نظام אین برکت به .دאرد آنان خاموش و مکتوم אبعاد ءאحیا و حقوق אستیفای
 و یافته رאه دאنشگاهی و حوزوی אز אعم کالن سطح در فرهنگی و علمی محیطهای به ما
 شرאیط در אست الزم شما بر لذא .گردیدند نائل אسالمی ۀجامع سرنوشت در گذאری تأثیربه

 و علم سالح به تجهیز با رא خود و بنمایید شده آماده فضای אز رא אستفاده حدאکثر کنونی
  .برسانید אنسانی وאالی کماالت به ،אیمان
 رא هدفی همان مرد و زن تساوی شعار با نادאن یا و غرضم אفرאد אز برخی אمروزه .٢
 معرض در رא אو אرزش تمام بلکه شودنمی دאده بهایی ،زن به تنها نه که کنند می دنبال
 گونههیچ زن برאی قضا منصب جعل عدم یا جعل ،محترمه خوאهرאن .دهدمی قرאر نابودی
 یا و אرث در تساوی عدم یا تساوی .ندאرد אو אنسانی وאالی کماالت به رسیدن در یتأثیر
 و روحی زوאیای در نقشی گونههیچ ،شهادت در تفاوت عدم یا تفاوت نیز و دیه مقدאر
 برخی طرف אز که وאهی אشکاالت با و دریابید رא خود حقیقت و رא دخو .ندאرد وی ملکوتی

 مورد در یفقه אحکام אز برخی بدאنید .ننهید وقعی ،شودمی مطرح مغرضان و جاهالن אز
 و نظر אهل نزد ،אست آنان برאی تنقیص یا و محدودیتتوهّم  ظاهر حسب به که زنان

 אز قطعاً که אست خطیری و تربزرگ وظایف אنجام برאی آنان قدیست و تحفیظ بصیرت
 که طیّبه حیات به رسیدن در آیا که کنید אلؤس خود אز .آیدبرنمی مردאن אز بسیاری ۀعهد
 فریاد آن بر قرآن که آنچه دאنیدمی شما ؟دאرد مانعیت بودن زن ،ستא אلهی قطعی ۀوعد
 نفرموده هرگز אما »؟الیعلمون אلذین و یعلمون אلذین یستوی هل« :که אست آن ،אست زده

 ».ءאلنسا و אلرجال یستوی هل« :که אست

 خصوصاً حجاب به مربوط علمی مختلف مسائل نمایید سعی علمی نشست אین در .٣
 و نمایید بررسی سنتی فقه بر مبتنی فقیهانه ،تأمل و دقت با رא آن به مربوط یفقه مسائل
 אز אست الزم عفاف אرزش و حجاب حکم تبیین در .ننمایید توجهی نادر و شاذّ ءآرא به هرگز
 אز رא אنسان تنها نه حجاب که نمایید אثبات و نمایید אستفاده متنوع هایشیوه و بیانها

 معارف تحصیل متوجه مستقیماً رא وی فکر بلکه کندمی حفظ فحشا و فساد منجالب
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 و فکری قابلیتهای و אستعدאدها آن پرتو در و نمایدمی ،آن غیر و حوزوی אز אعم ،عالیه
 .شودمی شکوفا زن روحی و علمی
 در کنم عرض باید ،نشست אین کنندگان برگزאر אز قدردאنی و تشکر ضمن خاتمه، در
 آن زنان هرچیزی אز قبل که باشیم دאشته אسالمیکامالً  ۀامعج یک توאنیممی صورتی
 ۀهم متعال خدאوند אمیدوאرم .نمایند אلهی אخالق به قمتخلّ و بمهذّ رא خود بتوאنند جامعه
 رא ما אسالمی ۀجامع و بدאرد دیّؤم و قموفّ کامله سعادت به رسیدن در رא مردאن ۀهم و زنان
 אهللا شاءאن .אردبد محفوظ و مصون توطئه هرگونه אز

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٠/٦/٧٩ 

 قدس جهانی روز

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .لقدیر نصرهم علی אهللا نإ و ظلموא بأنهم یقاتلون للذین أذن
 אول ۀقبل کنار در صهیونیسم ۀوحشیان אلعادهفوق جنایات و دلخرאش ستمهای ۀאدאم
 و زن و شودمی تروسیع آن ۀمندא هرروز که אسالمی ۀشد غصب سرزمینهای و مسلمین
-می قرאر ددمنشانه هایحمله آماج هوא و زمین אز آنان ۀאمکن و جوאن و پیر سالحبی مرد
 در و אسالمی سرزمین אین کردن نابود به نسبت خطرناکی بسیار ۀتوطئ אز حکایت ،گیرند
 حمایت به تکاא با نژאدپرست رژیم אین .دאرد אسالم אساس و مسلمین ۀهم با مقابله نهایت
 جنایاتی ؛کندنمی خوددאری جنایتی هیچ אز אلمللی بین جوאمع سکوت و آمریکا شرط و قیدبی
 אمروز ولی ؛شدمی بلند فریادها ،אفتادمی אتفاق جهان دیگر هرجای در آن אز کمی אگر که
 طریق אز یا خاموشند فجایعی چنین مقابل در بشر حقوق אز حمایت مدعیان بینیممی
 که آمریکا دولت אز אلبته .کنند می حمایت آنها אز دאرمعنا سکوت با یا و سیاسی هایبازی
 ؛رودنمی אنتظاری ،دهدمی אنجام آنچه جز ،آنهاست به وאبسته و صهیونیستها شدید نفوذ تحت
 אز حمایت مدعی سازمانهای و אمنیت شورאی و ملل سازمان خصوصاً و دیگر دولتهای אما

 ؟دאرند آزאده אنسانهای و تاریخ به جوאبی چه خود سکوت لمقاب در بشر حقوق



 ٤٥١ پیام آفتاب

 אمکانات با که אست אسالمی دول ضعیف بسیار موאضع ،אست تأسّف ۀمای بیشتر آنچه
 אیساده אمور به تنها دهند אنجام عملی אقدאم توאنندمی و دאرند אختیار در که مهمی بسیار
 و دهند هشدאر אسرאئیل حامیان به جدی ورط به و همزمان אسالمی دول אگر .אندنموده אکتفا
 مطلوب ۀنتیج به قطعاً ،کنند אبالغ آنان به رא مسلمان میلیارد یک אز بیش قاطع موאضع
  .رسید خوאهند

 אسالمی کشورهای سرאن אز قاطعانه بزرگ مرאجع و شیعه ۀعلمی هایحوزه علمای
 علمای אز و کنند جدی ایتحم فلسطین ۀאنتفاض אز شجاعانه جهش یک با که دאرند אنتظار
 مورد رא אنتفاضه و فلسطین مسئلۀ پیش אز بیش رودمی אنتظار جهان نقاط تمام در אسالمی
 و غیور مسلمانان ۀهم برאی شرعی وאجب عنوאن به رא زیر אمور ما و دهند قرאر توجه
 :دאنیممی الزم باאیمان
 فلسطینی برאدرאن אختیار در دفاع برאی رא الزم אمکانات توאنندمی که هرطریقی אز .١
  .گردد تکرאر אشغالی سرزمینهای در لبنان جنوب ۀحماس تا بگذאرند
 با رא خود אقتصادی روאبط و تحریم شدیدאً رא אسرאئیلی کاالهای فروش و خرید .٢
  .کنند قطع ،אست אسرאئیل אصلی حامی که آمریکا
 قطع رא אسرאئیل مورد هرگونه که ندآور وאرد فشار خود دولتهای بر باید جهان مسلمانان .٣
  .شودمی محسوب مسلمین و אسالم بر سهمگین אیضربه ،شرאیط אین در روאبط ۀאدאم که کنند؛
 حیاتی ۀمبارز אین در نفت سالح אز که نمایند وאدאر رא خود دولتهای باید مسلمانان .٤
 .کنند אستفاده
 و برאدرאن אین אز حمایت برאی تریبیش تالش رودمی אنتظار אیرאن אسالمی دولت אز .٥

 .رسدنمی نظر به کافی هرگز گرفته אنجام تاکنون آنچه و کند دیدهستم و مظلوم خوאهرאن
 وظایف אنجام و دیگر هایتوصیه منتظر مسلمانان ،آنها جنایات ۀאدאم صورت در .٦
 و ترباشکوه و پرشورتر رא אمسال قدس روز جهان مسلمانان ۀهم אست بدیهی .باشند ترمهم
 جهان אصلی مسائل אز یکی به رא فلسطین مسئلۀ و کنند می برگزאر هرسال אز ترمعناپر

 .نمود خوאهند تبدیل אسالم
 جنایتکار و سنگدل دشمنان بر رא مسلمین و אسالم نصرت و پیروزی بزرگ خدאوند אز
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 ».אهللا عند من الإ אلنصر وما« .دאریم مسئلت

 گلپایگانی صافی אهللالطف ،شیرאزی کارمم ناصر ،لنکرאنی فاضل محمد
 علمیه ۀحوز ـ قم

 ٣٠/٩/٧٩ مطابق אلمبارک رمضان ٢٣

 אمینی عالمۀ یادمان تبلیغ، و حوزه אجالس دومین
 نستعین وبه אلرحیم אلرحمن אهللا بسم

 به معروف تبریزی عبدאلحسین شیخ حاج آقای אهللا آیت مرحوم ؛صالةوאل אلحمد بعد
 ،دیگر کتب برخی و אلغدیر شریف کتاب صاحب ـ אلزکیه نفسه هللاא سقدّ ـ אمینی ۀعالم

 אنتخاب و حوزوی تحصیالت در وقت صرف با خویش موقّت حیات دورאن در توאنست
 جهت بعیده بالد به هتعدّدم مسافرتهای و مشقتها تحمل و شایسته و אرجمند אساتیدی
 مزبور کتاب تألیف در که نسخی אز אستنساخ و جهان معروف هایهکتابخان به دسترسی
 حد تا و نماید تشیّع عالم هب رא אرزنده خدمات ترینبزرگ אز یکی ،אست دאشته رثّؤم نقش
 .بکاهد ،بود عالم مظلوم אول نیز آن אمام که تشیّع مکتب مظلومیت אز אعتنایی قابل

 در رא شبهات جمیع توאنسته ،روزش مطابق و رسا قلم بامخصوصاً  אلغدیر کتاب جدאً
 که متناسب پاسخی ـ علیه אلسالم ـ منینؤאمیرאلم بالفصل وصایت و אمامت مسئلۀ وردم

 در که آنها خود کتب אز که خاصه ؛بدهد ،אست تعصب אز خالی منطقی و سلیم عقل مقبول
 با و نموده אستفاده ،بود شده دאشته نگاه مخفی یا و بود مخفی تعدّدم هایهکتابخان زوאیای
 که آورد دست به رא تیقیّموفّ چنین אمامت و والیت مقام אصل احبص אز مدאوم אستعانت
 אز برخی آنکه خاصه ؛אفزאیدمی آن عظمت بر بلکه کندنمی کهنه رא آن تنها نه زمان مرور
 کتاب ۀمجموع و نیست یتفلتا یا و فلته אز خالی شده مرقوم در אین زمینه که دیگر کتب
 .אست فلتات אین אز خالی مجلدאتش کثرت و بودنش طوالنی با אلغدیر شریف

 .فرماید عنایت אیشان به مضاعف אجری و فرموده محشور غدیر אصلی صاحب با رא لهمعظّم خدאوند
 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢١ ذیقعده ٢٧
)٣/١١/١٣٧٩( 
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 گرگان در خمینی אمام علمیۀ حوزۀ تأسیس سالگرد

 تعالی بسمه
قدّس  ـ خمینی אمام علمیۀ حوزۀ تأسیس אز سال بیستمین که אینک ؛صالةوאل אلحمد بعد
 آثار و برکات گذرد،می אست، گلستان אستان مرکز گرگان شهرستان در وאقع که ـ سرّه
 جناب خالص نیّت و توאنا دست به که אی حوزه .شودمی بارزتر و ظاهرتر آن متنوع

 ـ تهبرکا دאمت ـ نورمفیدی کاظم سید حاج آقای وאلمسلمین אالسالمحجت مستطاب
 وسعت אین با אی مدرسه אنصافاً و گردیده بنا مناسب محلی و وسیع زمین در و یافته تأسیس

 فضالیی .אست نظیر بی אیرאن بالد אکثر در بلکه نظیر کم خطّه درآن تنها نه کیفیت אین با و
 و گیرچشم تبرّزی دאرאی باالتر هایحوزه در توאنندمی ،کنند می تحصیل حوزه אین در که
 و مدیریت بعد אز هم باشند؛می کامل توجه مورد هرجهت אز ؛ زیرאباشند אلعاده فوق تیازیאم

 طلبگی شؤون با مناسب مادیت بعد אز هم وتبحّر م و مبرّز אساتید جهت אز هم و نظارت
 سالهای و אست قم علمیۀ حوزۀ متخرّجین אز خود محترم مؤسّس جناب کهمخصوصاً 
 אکنون دאشت، אقامت آنجا در باالتر مرאتب هب אرتقاء و میهعل فیوضات کسب برאی متمادی

 جامعه در אینکه بامخصوصاً  אسالمی مسائل با آشنایی به جامعه کامل نیاز به توجه با
 به אحاطه عدم علت به یا و گذאشته پا زیر رא مقدسات یکسره که شوندمی مالحظه אفرאدی
 دیگر سوی אز و شوندمی אسالم مقدس امאحک و دین فروع אز برخی منکر مفاسد، و مصالح
 אسالم با که אفرאدی אست الزم אند کرده پیدא خرאفی مسائل و تخیلی אمور به گرאیش جمعی
 با معاشرت حسن و صمیمیت کنار در رא خویش تبلیغ  تأثیرو هدאیت رא آنان دאرند آشنایی
 عمل و علم بال دو אرאید که صحیح روحانی که باشند دאشته توجه نیز مردم و ببینند مردم
 به بیشتر توجه باید لذא .אست آنان مشکالت رفع در ساعی و جامعه سوزدل تنها אست
عجّل  ـ אهللا بقیة حضرت برאی خالص سربازאنی رאه אین אز بتوאنند تا دאشته علمیه هایحوزه
 .نمایند تهیه ـ אلشّریف فرجه تعالی אهللا

 دو شمسی سال אین در که رא غدیر سعید عیداً مخصوص متوאلیه سعیدۀ אعیاد خاتمه، در
 خیر دعای אلتماس پوزش ضمن محترم آقایان همۀ אز و تبریک صمیمانه شد، وאقع مرتبه
 هب روز و گردد آشکار و ظاهر پیش אز بیش آتیه در مزبور حوزۀ برکات که دאرم אمید و دאرم
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 .شود אضافه آن گستردگی و توسعه بر روز
 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢١ ذیحجه ٨
)١٤/١٢/١٣٧٩( 

 جمهوری ریاست دورۀ هشتمین אنتخابات

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 سالگرد با مصادف و خردאد پانزدهم بزرگ ۀحادث یادآور خردאد ماه ة؛وאلصال אلحمد بعد
 ۀحادث ۀآستان در ماه אین در ما عزیز ملت .אست אلشأن عظیم خمینی אمت אمام אرتحال
 یکی جمهوری ریاست אنتخابات .زد خوאهند رقم آن با رא خود نوشتسر که هستند عظیمی

 אمور ۀאدאر جهت رא فردی خود ۀאرאد و אختیار با ملت که אست ملی عزم مظاهر ترینمهم אز
 تدאوم و אستمرאر در که אلهی אست آزمایشی سو یک אز אمر אین .نمایدمی تعیین کشور אجرאیی
 آزمایشی دیگر سوی אز و دאرد אساسی نقش אسالم نورאنی אحکام شدن پیاده و אسالمی حکومت
 אمری אنتخابات در شرکت جهت دو بنابرאین .אستبدאد و کفر دنیای به پاسخ برאی جهانی אست
 با تاکنون که هوشیار ملت אز و نیست جایز آن به نسبت تفاوتیبی یا و تخلّف و وאجب אست
 אنتظار ،نموده عمل خود אنقالبی و دینی ۀفوظی به هاصحنه ۀهم در خود سیاسی رشد و بلوغ
 .نماید عمل مسئولیت אین به خود گیرچشم حضور با برهه אین در رودمی

 و ظاهری אمر یک مهم אمر אین که دאنندمی خوبی به אیرאن بزرگوאر و فهیم ملت
 جهت אین אز .نمایدمی تعیین رא کشور معنوی و یمادّ مسیر آنان رأی و نیست تشریفاتی

 جامعه אعتقادی و دینی مسائل ۀدغدغ אول ۀدرج در که نمایند אنتخاب رא فردی אست الزم
 پی در نیز و شهدא و ـ قدّس سرّه ـ رאحل אمام آرمان אجرאی دنبال به و باشد دאشته رא

 و باشد دینی دستورאت و אرزشها پرتو در אساسی قانون دقیق אجرאی و مردم حقوق אستیفای
 مردم אقتصادی مشکالت حل جهت کامل אیبرنامه و قوی همتی دאرאی دوم ۀدرج در
 هبلیّ אین با فعلی شرאیط در چگونه نجیب و عزیز ملت אین که دאندمی خود خدאوند که باشد
 אین جلب در و دאردمی عرضه אو אقدس ذאت به رא خود ۀشکو و کندمی نرم پنجه و دست
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 رشد و ترقی و אشتغال فکر در و انجوאن مشکالت حل به عمیق توجهی אست الزم אمور
 باشید بهوش .باشند אلهی گویپاسخ که نمایند אنتخاب رא فردی کلمه یک در و باشد آنان
 و کامل تحقیق با و یدینفرما אعمال در אین زمینه رא شخصی و جناحی بغضهای و حب

 .سازید آماده شرکت برאی رא خویشتن تعالیباری אز אستمدאد
 אمام ۀخاص توجهات و عنایات ظلّ در و گردد همه حال شامل خدאوند عنایت אمیدوאرم

 .تعالی אهللا شاءאن .شود אنتخاب متعهّد و الیق فردی ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ زمان
 لنکرאنی فاضل محمد
١٢/٣/١٣٨٠ 

 قم אستان ۀخیری אنجمنهای و مرאکز همایش

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 لتقویوא אلبر علی تعاونوא
 مختلف אبعاد در محرومین به کمک و حمایت بر مقدس شرع تأکید با وאلصالة؛ אلحمد بعد

 رא چیزی در אین زمینه که ـ אلشّریف قدّس سرّه ـ رאحل אمام حضرت  مکرّرفرمودۀ نیز و
 אین قم אستان در تعدّدم عناوین با که مرאکزی و اتمؤسّس אز אست الزم ننمودند، فروگذאر
 و متصدّیان که אکنون .آید عمل به گزאریسپاس و تشکر ،کنند می אیفاء رא אرزنده نقش

 :شویممی یادآور رא نکاتی باشند،می مرאکز אین ساماندهی صدد در אمر مسئوالن
 نرسیدن مطلوب نتیجۀ به و سستی سبب هرאمری در پرאکندگی و تفرقه که אست روشن

 .دאرد دنبال به رא אمور تقویت قطعاً که אست عوאملی אز אنسجام و هماهنگی و אست آن
 אدאره رא خیر אمور خاصی، ذوق با بتوאنند اتمؤسّس و مرאکز אز یکهرکدאم אست ممکن
 نظر مدّ مرکزی هر مسئولین نظریات و אبتکارאت אست الزم ساماندهی אمر در حتماً نمایند؛
 .گیرد قرאر

 مصرف و طریق אست الزم رند،دא که موقوفاتی یا אساسنامه برطبق مرאکز אین אز برخی
 .شود کافی توجه אمر אین به אست الزم .باشند دאشته رא مشخّصی
 نباشد طوری و شود אفزوده אمور تقویت و تسهیل بر مجمع אین تشکیل با تا شود سعی



 مسند مرجعیت بر ٤٥٦

 

 אنتظار کلمه یک در و نماید אدאری شدید אمور گرفتار رא مردم به خدمت و رسانی کمک که
 .شود بیشتر مرאکز אین به نسبت مردم و محرومین אمید ،مجمع אین لتشکی با که אست آن

 تمام אز رא کشور אین و فرماید عنایت بیشتر توفیق مسئولین همۀ به متعال خدאوند אست אمید
 .جمعینأ علیهم אهللا صلوאت אلطّاهرین ولیائهأ بحق .نماید برطرف رא آن مشکالت و حفظ شرور

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٧/٣/١٣٨٠ 

 خرאسان و گلستان אستانهای در سیل

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אستان אز قسمتی و گلستان אستان در אخیر روزهای אین در سیل وحشتناک و سابقهکم ۀحادث
 غیرمنتظره و دردناک بس مصیبتی با رא آنان و نمود دאرجریحه رא مردم ۀهم قلوب خرאسان
 رא ـ علیه אلسالم ـ אلرضا موسی بن علی حضرت אرزوّ אز تعدאدی که خصوصاً ؛ساخت موאجه
 ملت عموم به و אستان دو محترم אهالی به رא بزرگ مصیبت אین .دאد قرאر خویش ۀطعم

 ۀکنندنگرאن مسئلۀ نیز و حوאدث قبیل אین .نمایممی عرض تسلیت אیرאن بزرگوאر
 و یگانه خدאی تدس در אمور تمامی زمام که رساندمی روشن ۀنتیج אین به رא ما خشکسالی
 هاییجلوه אمور گونهאین :گفت توאنمی بسا چه و אست مقدس ذאت آن ۀאشار و אرאده برحسب

 و خدאوند حقوق به صحیح و دقیق توجه عدم אز ناشی که אست אلهی غضب و سخط אز
 عبرت אمور אین אز ما ۀهم אست الزم رو אین אز .אست אلهی حدود و אحکام אجرאی عدم
 مسئولین خصوصاً و مردم ۀهم אز .بخشیم אرتقا رא خویش توحید و אیمان بمرאت و گیریم
 .بکوشند حادثه אین مادی خسارتهای جبرאن برאی ترسریع هرچه رودمی אنتظار محترم
 אستفاده אمر אین در ـ علیه אلسالم ـ אمام مبارک سهم ثلث אز مجازند محترم منینؤم
 متوجه بیشتر هرچه رא ما و عنایت אجر و صبر انزدگمصیبت ۀهم به متعال خدאوند .نمایند
 تعالی אهللا ءشاאن .فرماید خویش

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٣/٥/١٣٨٠ 
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 אیّام فاطمیّه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אلصدیقة ماسیّ אلطّاهرین وآله محمد سیدنا علی وאلسالم ةوאلصال אلعالمین رب هللا אلحمد
 .أجمعین عدאئهمأ علی אللعنو ءאلزهرא ةفاطم אلشهیدة
 ءزهرא فاطمه حضرت אسالم جهان بانوی ترینبزرگ شهادت با אست مصادف אیّام אین

 فکر אهل برאی شאوجودی אبعاد تاکنون که אست گوهری حقیقت آن . ـ علیها אهللا سالم ـ
 و )ص(پیامبر אو غضب אز که ذאتی .אست نگشته روشن دقیق و صحیح صورت به بصیرت و

 رא אو که אست جهت אین אز و .گردندمی خشنود אو رضایت אز و کنند می غضب حقتعالی
 بر عالوه :گفت توאنمی که حقیقتی .محرومند אو معرفت کنه אز خلق  زیرא؛אندگفته فاطمه
 وجودی شعاع אز و .אست تطهیر ۀآی در بیت אهل אصلی محور ،אست ءکسا אهل محور אینکه
 پیروی به مفتخر אکنون که ما .گرفتتعلّق  آنان یرتطه و رجس אذهاب بر تعالیحق ۀאرאد אو
 بیشتر آگاهی کنونی شرאیط در باید ،هستیم وی معصوم فرزندאن و گرאمی بانوی آن אز

 وظایف אنجام در مبادא و باشیم دאشته آنان دستورאلعملهای و هاאندیشه و אفکار به نسبت
 .نماییم کوتاهی خود

 هرچه رא عزאدאری مجالس آنکه بر عالوه ممحتر ءخطبا و بالد ءعلما אست الزم
 .دهند قرאر خاص توجه مورد رא حضرت آن علمی و معنوی אبعاد ،دهندمی אنجام ترباشکوه

 رאحتی به تدبّر و אنصاف אهل و אست منطق و אستدالل אز مشحون تشیّع مکتب بحمدאهللا و
 نمودن تهی برאی که אست دریافته خوبی به אمروزه دشمن .نمایندمی خضوع آن برאبر در
 אست مردم אیمان و אعتقادאت تجلیگاه که رא آنچه باید ،آنان אمور بر سیطره و ملت אین

 حضرت بر عزאدאری و گریه تمام و تام جهالت با روزی ،سازد رنگکم و خاموش
 فاطمه شهادت در روزی و دאده قرאر شبهه مورد و لغو אمری رא ـ علیه אلسالم ـ شهدאسیدאل
 .אست אسالم تاریخ وאضحات אز אمر אین حالی که در ؛کندمی تردید ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא

 هرگز ،کنند אلقا رא אیشبهه حضرت آن شهادت در خود خیال به אگر بدאنند معاندאن
 ،شد وאرد אیشان به )ص(خدא رسول אز بعد که ستمهایی و אیشان مظلومیت در توאنندنمی
 در אو אستداللی سرאسر و آتشین ۀخطب ،وی کوتاه عمر .نمایند تصور رא אیخدشه
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 همه ،والیت حریم אز حضرت آن محکم دفاع ،אیشان روزی شبانه هایگریه ،مسجدאلنبی
 و אو مظلومیت אز אسالم جهان جهت אین אز و אست بانو آن مظلومیت بر روشنی ۀلאد

 به אیرאن ملت اصخ توجه אز ما אسالمی אنقالب .אست سوگوאر و عزאدאر همیشه شوهرش
 به دאدن אهمیت ،آن تدאوم و حفظ برאی عامل بهترین אمروزه و گرفت  نشئتאیّام همین
 אیّام فاطمیّه به ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل پیروאن و منینؤم אست الزم .אست אیّامی چنین
 رنگکم دیگر حوאدث الیهالب در ناگوאر ۀحادث אین نگذאرند و ورزیده אهتمام گذشته אز بیش
 تعطیل جمهوری אسالمی دولت طرف אز که رא אلثانیه جمادی سوم روز خصوصاً و شود

 .دهند قرאر خاص عنایت مورد ،شده אعالم عمومی
 در و نماییم همرאهی رאه אین در ،אست تشیّع فرهنگ مادر که ،رא حضرت آن که باشد

 جمیع علی אلسالمو .گیریم قرאر طاهرینش אوالد و אیشان خاص شفاعت مورد قیامت روز
 .برکاتهو אهللا ةورحم منینؤאلم خوאنناإ

 אلمقدسه قم
 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٢ ثانیهאل جمادی١

٣٠/٥/٨٠ 

 مطبوعات در مهدویت فرهنگ برترینهای جشنوאرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 بن حجّة אالوصیاء خاتم والیت شروع با אست مقارن که رא אالوّل ربیع نهم رسیدن فرא
 طریق رאهیان و אمامت پیروאن ۀهم بر ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אلعسکری سنאلح

 نعمتهای אز אمامت مسئلۀ אساس .گویممی تبریک طهارت و عصمت بیت אهل والیت
 هیچ به ما دینی معارف در و نیست مقایسه قابل אلهی نعم אز کدאمهیچ با که אست بزرگی
 و روאیی جوאمع و متون ۀهم .אست نشده فرאوאن سفارش و אهمّیت والیت مانند אیمسئله
 به بشری ۀمعجا و אنسانها ۀکننددعوت و אمامت مسئلۀ فریادگر אنتها تا אبتدא אز سنّت و کتاب
 و مذאهب ۀهم میان در »بالوالیة ينود ما مثل ءیبش ینادَولم« .אست بخشحیات אمر אین
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 و والیت به عشق و ربوده دیگرאن אز رא بقتس گوی که دאرد رא אفتخار אین شیعه مکاتب،
 .אست دאده قرאر خویش بقاء و حیات رمز رא אمامت
 مهدی زمان، אمام شریف وجود آن و دאرد وجود میان אین در تریبزرگ حقیقت אمّا
 قرآن که אست همان عنوאن ترینعمیق و باالترین :گفت بتوאن شاید که אست )عج(موعود
 ختام حسن و خدאوند تجلّی אنتهای و بقیّه אو .אست אهللا بقیة آن و دنمو یاد אیشان אز کریم
 مظهر که אست گوهری آخرین تعالی،حق تجلّی مظاهر میان در אو .אست אدیان ۀهم و عالم
ـ صلی אهللا  אکرم نبیّ که طوریهمان :گفت توאنمی و אست אلهی אسماء و صفات ۀهم

 نیز حجّت حضرت شریف وجود بود، نبوّت گوهر ینترشریف و אنبیاء تامّ مظهر علیه وآله ـ
 .אست אمامت تام تجلّی و אمامت لُبّ

 شعاع پرتو در که אست آن شیعیان و مسلمانان خصوصاً آزאده אنسانهای ۀهم אفتخار
 باالترین که אست دאر عهده رא منصبی که شریفی وجود ؛برندمی سر به حضرت آن وجودی
 برخورد و ستم و ظلم رفع و خدא دین کامل אجرאی برאی قیام آن و אست وجود عالم منصب

 .אست آمده وجود به אنسانها میان و مسلمین ۀجامع در که אست אنحرאفی و بدعت هرگونه با
 وجود آن محضر در رא خود و کنیممی زندگی حضرت آن یاد به شام و هرصبح אمروز ما

 .دאنیممی حاضر و ناظر مقدّرאت و خود אمور ۀهم به نسبت رא אیشان و بینیممی حاضر شریف
 سرسپردن و شریف وجود آن به دאدن دل אست אستمرאر و بقا رمز و حیات ۀمای אمروز که آنچه
 אین دאنش و فضل אهل אز אیعدّه אخیر ۀلسا چند در אینکه אز .אست אو کوی خاک بر

 زوאیای אز خیبر شکوفایی دنبال به تالش تمام با و אندنموده אحساس رא خطیر مسئولیت
 رشد ما، אجتماعی و فردی حیات که אندرسیده نکته אین به و هستند خدא حجّت ۀناشناخت
 אست، حضرت آن وجودی شناخت پرتو در همه ،ما عظمت و عزّت ما، فرهنگی و سیاسی
 אصل همانند خدא حجّت معرفت گرچه .אرمزگسپاس אمر אین بر رא خدא و خوشحالم بسیار
 و دאنش و علم رאه نویسندگان ۀهم و ما و نیست مقدور کامل و صحیح حون به אهللا معرفة
 درک رא אلهی عظمای نعمت אین حقیقت بتوאنند אینکه אز عاجزند سالکان و عارفان ۀهم
 آشکار و ظاهر ما برאی هنوز ظهور אز بعد و ظهور אز قبل خصوصیات אز بسیاری نیز و کنند
 و نیست روشن شاید و باید که آنگونه عظیم و سیعو باب אین در אلهی سنّت و אست نگشته
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 قلوب برّنده، و مهم سالح אین با و אیمزنده אنتظار با ما ۀهم ؛אست مانده باقی אسرאر ۀبوت در
  .אهللا شاءنא .ظهوریم زمان אفق گرنظاره و دאشته نگه زنده رא خود جانهای و

 مصلح אنتظار در که مشترکند نقطه אین در آنان پیشوאیان و אلهی אدیان ۀهم אمروز
 אست آشکار אنسانها برخی در حیوאنیت خوی که אمروز تار و تیره دنیای در و هستند جهانی
 אنقالب אمروزه .ندאرد وجود خدאوند طرف אز کامل אنسانی ظهور به אمید جز نجاتی رאه هیچ

 אمر همین ،بود هدخوא אو بقاء ۀمای که آنچه و آمد وجود به אنتظار روح برکت به ما אسالمی
 مرد، و زن جوאن، و پیر کارمند، و کارگر روحانی، و دאنشجو אز عزیز مردم ۀهم به .אست

 جمال آن رؤیت אز محروم ظاهر حسب به غیبت عصر در אگر بدאنند که کنممی سفارش
 ما ۀهم در باید אست، غیبت پردۀ پس در که خورشیدی آن به عشق אمّا هستیم نورאنی
 .باشد زنده

 אز باید .ندאرد خدא حجّت بر אتکال طریق אز جز رאهی هیچ حق به سلوک و سیر אمروز
 معنا بدین مهدویت، فرهنگ אحیای .جوییم אستمدאد مشکالت ۀهم در شریف وجود آن
 بین אتّصال موאنع .کنیم אیجاد خدא حجّت و אمّت بین محکمی و وثیق אرتباط که אست

 .سازیم برطرف رא حضرت آن بین و هستیم اتوאنن و ضعیف و ناقص و عاجز که خودمان
 אین باید .بود خوאهد ظهور زمان آن אنتهای که אست بزرگی وظایف אز فرهنگ אین אحیای
 مضطرب אنسانهای باید אمروزه .نمود آماده حضرت آن ظهور برאی رא دیگر نسلهای و نسل
 و אست אطمینان و אمشآر ۀمای ترینبزرگ شریف وجود آن به توجّه که بدאنند سرگشته و

 ».منאأل لهمُ کولئأ لمظب إیمانهم وאسیلبولم  آمنوאאلّذین« .אست والیت گرو در وאقعی توحید
 ،شریف وجود آن و אست والیت به تمسک گرو در ظلمی هرگونه و نفاق و شرک אز تطهیر
 خدא אولیای بزرگ آرزوی که אمن مقام به رسیدن .אست آلودگی و نخوت هرگونه אز مطهّر
  .بود نخوאهد والیت رאه אز جز אست،
 אقدאم مهمّ אمر אین به مهدویت فرهنگ گسترش אحیاء ستاد محترم مسئوالن אینکه אز
 رא برترین و אندنموده بررسی دאرد وجود زمینه אین در که رא هایینوشته و مقاالت و نمودند
 رא  تأثیربیشترین توאندمی زمینه אین در نوشتاری و هرقلم .کنممی تشکر ،نمودند אنتخاب
 خود همّت نشر و طبع صاحبان و قلم אهل باید .باشد دאشته جامعه دینی و معنوی رشد در
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 نهفته آن در عظیم معارفی و کرאنبی אست אقیانوسی که میدאن אین در و دאده قرאر بلند رא
 .ننمایند دریغ تالشی و جدّ هیچ אز אست،
 باید تحقیق و فکر אهل ،وאدی אین در که بینممی الزم رא نکته אین تذکرאینجا  در
 قرאر مردم אختیار در زوאئد و حشو هرگونه אز دور به و خالص و ناب صورت به رא معارف
 متزلزل رא مردم אعتقاد אساس که کذب بسا چه و وאهی و سست אمور بیان אز باید .دهند
 و کاذبه رؤیاهای بیان به نیازی هیچ אمامت حقیقت تثبیت در .نمایند אجتناب ،کندمی

 کرאمتهای و آثار و والیت وאقعی هایجذبه אز אمر אین در باید .نیست وאقعه غیر حوאدث
 باشیم دیعقا تحکیم دنبال به باید دیگر بیان به و نمایند אستفاده آن حقیقی و אلثبوت مسلّم
 .گذرא و پایدאر غیر אست אمری آن که אحساسات برאنگیختن فقط نه و

 خدمات و گیرند قرאر ـ אلفدאء له روحی ـ عصر אمام خاصّ عنایت مورد وאریمאمید
 .باشد شریف وجود آن قبول مورد همگان

 لنکرאنی فاضل محمّد
٣١/٢/١٣٨١ 

 نهمدא و قزوین در زلزله

 که همدאن و قزوین אستانهای در زلزله دلخرאش و بزرگ ۀحادث...  :پیام אز بخشی
 روستاها אهالی אز کثیری تعدאد شدن مصدوم و مستضعف ردمم אز نفر صدها شدن کشته موجب

 عزאدאر رא مردم عموم و برאنگیخت رא همگان تأثّر و تأسّف ،گردید حصر و حدبی خرאبی و
 به و ـ فدאه روאحناأ ـ  אألعظمאهللا ةبقی حضرت به رא ناگوאر ۀحادث אین אینجانب .ساخت
 .خوאستارم دگانشکشته برאی رא اتدرج علوّ و نموده عرض تسلیت بازماندگان عموم

 و نمایند کمک آنان به אمکانات حدود در که دאرم אنتظار אیرאن شریف ملت אز ضمناً
 אهللا شاءאن .نمایند אستفاده در אین زمینه ـ علیه אلسالم ـ אمام مبارک سهم ثلث אز توאنندمی
 ١.بود خوאهند جورأم که

                                               
 . ٣/٤/١٣٨١، جمهوری אسالمی. ١
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 אیّام فاطمیّه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
  )٤ :אحزאب( .مهیناً عذאباً لهم وأَعدّ خرةوאآل אلدنیا يف אهللا لعنهم ورسوله אهللا یؤذون אلّذین إنّ
 .يآذאن فقد آذאها من يمنّ بضعة فاطمة : ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אهللا رسول وقال
 دאرאی و دنیا زنان ۀسید که אست شخصیتی دאشتن شیعه، אفتخارאت ترینبزرگ אز یکی
 در که شد نازل تن پنج مورد در که تطهیر ۀآی مقتضای به و بود طهارت و تعصم مقام
 هرگناه و پلیدی و هررجس אز ،אست ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אسالم گرאمی رسول آنها رأس
 אز پاکی و مطلقه طهارت به אتصاف و دور، متعال خدאوند تکوینی ۀאرאد حسب بر معصیت و

 و بیرون، ما نارسای و محدود אفکار אفق אز بزرگوאر آن شامخ مقام .אست دאرא رא هرجهت
 و والیت پرאفتخار رאه ۀشهید ن אوّلیאو .אست کوتاه آن به بردن پی אز ما فکر و אندیشه دست
 .کردندمی אفتخار אیشان فرزندی به عموماً شیعیان معصومین ۀאئم و بود אمامت

 אز مصیبت خصوصاً فرאوאن مصائب وجود با و مظلومیت אوج در که אست زنی فاطمه
 حتّی عادی بشر که حساس بسیار شرאیط در و ـ صلی אهللا علیه وآله ـ پیامبر دאدن دست
 کندمی אیرאد אیخطبه آنچنان قوم بزرگان و حکام حضور در نیست، معمولی تکلّم بر قادر
 هگونאین بتوאند موقعیتی چنین در زن یک چگونه که عاجزند آن درک אز خردمندאن که

 و تنبوّ و توحید به مربوط و مهم بسیار مطالبی همآن ؛گوید سخن محکم و مستدلّ
 رא خود אلهی ۀوظیف آرאم زندگی و طلبیرאحت حکم به که کسانی سرزنش نیز و אمامت
 .אندنموده سکوت دیگرאن ظلم برאبر در و ترک

 سال دچهارص و هزאریک گذشت אز بعد مع אألسف که نماییم אعترאف باید ،آری
 بسا چه و نادאنی و جهل آنکه آورترتأسّف آن אز و بشناسیم رא نظیربی گوهر آن אیمنتوאنسته
 برخی که گردیده آن سبب خوردن، جدید ظاهر به אفکار فریب و نفسانی هوאهای
 .دهند قرאر تردید مورد رא حضرت آن مقامات کوردالن،
 رشد אز حدّی به بشر، نوع אز نز یک که نیست فهم قابل عادی بشر برאی هرگز ،آری

  .گردد تعالیحق رضایت محور אو رضایت که برسد تعالی و
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 یا گفته אیشان مورد در لجاج و عناد אز کاشف و حقیقت אز عاری مطالبی אست مدتی
 صحیح .سازدمی دאرجریحه رא حقیقت به مندهعالق و هرمنصف وجدאن که شودمی نوشته
قدّس  ـ خمینی אمام حضرت אسالمی אنقالب بزرگ معمار أکیدت مورد وحدت مسئلۀ که אست
 محکم و متقن אعتقادی مبانی אز شیعه که نبود אین حضرت آن مقصود אمّا ؛بود ـ سرّه

 ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא فاطمه به نسبت حتّی دروغ و کذب شاهد و بردאرد دست خویش
 دشمنان برאبر در عموماً لمینمس که بود אین אیشان مقصود وضوح طور به بلکه .باشد
 .نماید אیجاد رخنه אسالم حقیقت در نتوאند دشمن تا شوند جهانی אبرقدرت ،אسالم

 مسو روز دوشنبه که אست ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل پیروאن و شیعیان بر אینک
 دولت و אست حضرت آن شهادت با مصادف صحیحه روאیت برحسب که رא هאلثانی جمادی

 نمایند عزאدאری ترشکوه با هرچه کرده אعالم رسمی تعطیل رא آن אیرאن میجمهوری אسال
 در عزאدאر دستجات با و بخشیده رونق کیفاً و کمّاً رא حضرت آن محافل و مجالس و

 אست پیدא .باشیم کرده אدא رא شهیده آن حق אلجمله فی تا شوند ظاهر خیابانها و هاکوچه
 .تدאش خوאهد پیش در کنندهنگرאن منفی آثار در אین زمینه تفاوتیبی که

 אلصالحین אهللا عباد جمیع علی وאلسالم
 لنکرאنی فاضل محمد
١٨/٥/١٣٨١ 

 )١٤٢٣ אالولی جمادی ٢٩(

 אیّام فاطمیّه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .مهیناً عذאباً لهم وأعدّ خرةאآلو אلدنیا يف אللَّه لعنهم ورسوله אللَّه یؤذون אلذین إنّ

  )٥٧/אألحزאب(
 .آذאني فقد آذאها من منّي بضعة فاطمة :ـ ـ صلی אهللا علیه وآله  אهللا رسول وقال
 نساء سیدة بحق تعتبر نادرة بشخصیة وتمسکهم אعتقادهم אلشیعة مفاخر أکبر من
 אلطّاهرین אلخمسة في אلنازلة אلتطهیر آیة وبمقتضی وאلطهارة، אلعصمة بمقام وتتمتّع אلعالمین
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 رجس کل عن منزهة אلزهرאء فاطمة فإن ـ وآله علیه אهللا صلی ـ אهللا رسول مقدّمتهم وفي
 .جهة کل من אلمطلقة بالطهارة کذلک ومتّصفة تعالی هللا אلتکوینیة אإلرאدة بحسب ومعصیة
 אلبشري تفکیرنا أَُفق إلیه الیرقی אلعظیمة אلسیدة هذه به تتمتّع אلذي אلشامخ אلمقام إن
 وאإلمامة، אلوالیة طریق في אلشهدאء طلیعة فهي لمحدود،א فکرنا ید تطاله وال אلقاصر،
 .ذریتها من بکونهم אلمعصومون אألئمّة אفتخر ولطالما

 مصیبة السیّما ـ אلکثیرة مصائبها ورغم אلمظلومیة، ذروة عاشت אلتي אلمرأة هي فاطمة
 طیعالیست אلعادي אلشخص أن بحیث אلموقف وحسّاسیة ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אلنبي فقد
 أن حتی אلقوم ورموز אلحکام أمام אلغرאء خطبتها بإیرאد قامت ـ אالعتیادیة بکلمته אلتفوه
 کیف  אلعصیبة אلظروف هذه مثل في אمرأة أنّ وهو אألمر هذא إدرאک عن عجزوא אلمعرفة أرباب
 جدאً مهمة بمسائل אلمتعلقة אلمطالب وאلمستدلّ אلمتین אلکالم ذلک بمثل تتکلم أن تستطیع

 وאلعقود אلرאحة فضلوא אلذین אألشخاص وتقریع توبیخ وکذلک وאإلمامة؛ وאلنبوة אلتوحید نم
 .אلظالمین تجاه אلحقّ عن وسکتوא אإللهي وتکلیفهم אلرسالي وאجبهم أدאء وترکوא
 אلجوهرة هذه علی אلتعرّف من نتمکنلم ـ مع אألسفو ـ بأننّا نعترف أن علینا یجب أجل،
 وאألهوאء אلجهل أن ذلک من وאألنکی عام، مائة وأربع ألف من رأکث مضي بعد אلیتیمة
 إلی אلصوאب جادّة عن אلمنحرفین ببعض دفعتظاهرאً  אلجدیدة باألفکار وאالنخدאع אلنفسانیة
 .אلرفیعة مقاماتها في אلتشکیک
 نوع من אمرأة  أن وهي אلحقیقة، هذه إدرאک من אلطبیعي אلبشري אلفهم الیتمکن أجل،
 معیارאً رضاها یکون حد إلی אإلنساني وאلتعالي אلمعنوي אلکمال معرאج في وصّلتت אلبشر
 .تعالی אهللا لرضا

 אلحقیقة عن عاریة مطالب تتضمّن אلتي אلمقوالت بعض ونسمع نری ونحن مدّة ومنذ
 ؛حقیقة وطالب منصف إنسان کل ضمیر لها  تألّمی بحیث ولجاجهم أصحابها عناد عن وکاشفة
 سماحة אلکبیر אإلسالمیة אلثورة لباني تأکید مورد کانت אإلسالمیة אلوحدة لةمسأ أنّ فصحیح
 مبانیهم عن یدهم אلشیعة یرفع أن مرאده یکنلمولیکن  ـ سره قدس ـ אلخمیني אإلمام

 إلی بالنسبة حتی تسری وאلکذب אالفترאء موجة ویشاهدوא אلمتیقّنة ومبادئهم אالعتقادیة
 عظمی قوة אلمسلمون یصبح أن صریح بشکل مرאده بل ؛ـ علیها אهللا سالم ـ אلزهرאء فاطمة
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 .אإلسالم في ثغرة إیجاد في یطمعوא لکیال אلعالمي אالستکبار وقوی אإلسالم أعدאء قبال
 אلعزאء موאکب یقیموא أن ـ علیهم אلسالم ـ אلبیت أهل وأتباع אلشیعة جمیع فعلی
 אلصحیحة אلروאیة وردت حیث لثانیةא جمادی من אلثالث وهو אالثنین یوم אلمآتم ومجالس

 حکومة قررت وقد ـ אلسالم  علیها ـ אلزهرאء فاطمة אستشهاد یوم یصادف אلیوم هذא بأنّ
ـ علیهم  אلبیت ألهل אلموאلین فعلی رسمیة، عطلة אلیوم هذא یکون أن אإلسالمیة אلجمهوریة
 وאلشوאرع אألزقّة في یسیروאو وکیفاً کمّاً بهاءً ویزیدوها אلزهرאء مجالس یحیوא أن אلسالم ـ
 אلتقصیر أن وبدیهي אلجملة؛ في אلشهیدة تلک حق أعدאء یتمّ کیما للعزאء موאکب شکل علی
 .وخیمة سلبیة عوאقب له אألمر بهذא אلمباالة وعدم

 אلصالحین عبادאهللا جمیع علی وאلسالم
 אللنکرאني אلفاضل محمد

  ه١٤٢٣ אآلخرة جمادی من אألول
)١٩/٥/١٣٨١( 

 جوאن فرهیختگان אندیشیهم یشهما

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 آله وعلی محمد אلقاسميبأ ونبینا سیدنا علی وאلسالم ةوאلصال אلعالمین رب هللا אلحمد
 .אلمعصومین אلطّاهرین אلطیّبین
 و دنیوی سعادت یאههار که אو אطهر آل و אکرم پیامبر بر متعال خدאوند درود و سالم
 پایانبی رحمت .بودند אلگو و אسوه آنها ۀهم در خود و فرمودند بیان همگان بر رא אخروی
 رא אنسانها ما دستورאلعمل و زندگی ۀبرنام خود تالش و همّت با که کسانی بر خدאوند
 شما بر خدאوند صلوאت و سالم و .گشتند پرفروع چرאغی همیشه برאی و شدند متذکر

 به و אیدگشته جمع آن ۀאقام و نماز سئلۀم پیرאمون אندیشیهم جهت که جوאن فرهیختگان
 .هستید خدאوندی بزرگ ۀفریض אین بیشتر هرچه אحیای دنبال

 بر فرאوאنی کیدأت سنت و قرآن بحمدאهللا و شده گفته بسیار آن אهمیت و نماز پیرאمون
 אسرאر نیز و رא آن אخروی و دنیوی ،אجتماعی و فردی آثار که אست آن هنر .دאرند אمر אین
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 به و نماییم אستخرאج روאیات و آیات کرאنبی אقیانوس אز بیشتر هرچه رא عبادی عمل אین
 خدא ذکر که جهت آن אز طرف یک אز که אست عملی چه نماز אین .سازیم منتقل دیگرאن
 سازدمی برطرف رא نگرאنیها و هادلهره و אضطرאبها و אست قلوب آرאمش و אطمینان سبب אست
 که אست پیدא .گرددمی خوف سبب »قلوبهم وجلت אهللا ذکر إذא« حکم به دیگر אزطرفی و

 وجود منطقی و محکم אرتباط یک بلکه نیست تقابلی تنها نه خوف אین و آرאمش אین بین
 و אست אو אختیار در אمور ۀهم کند باور و بدאند که دאرد خدא אز خوف אنسان هنگامی .دאرد
 و אست شدنیفانی و ناقص و ضعیف אو یرغ و אست אو مختص ،حقیقی بقای و مطلقه قدرت
 אز אو برאی ممات و حیات و دهدنمی رאه خود به אمور در پریشانی و אضطرאب دیگر بنابرאین
 سازدمی نزدیک خدאوند به رא אنسان که אست عملی برترین نماز אگر .אست یکسان جهت אین
 یدی بین قیام و ربوبیت به אقرאر نماز אگر و نیست אو אز אفضل یچیز خدא معرفت אز بعد و

 و مولویت به نسبت تسلیم و אقرאر نماز אگر ،אست خضوع و مسکنت و ذلّ حالت یا אلجبار
 אین و سازد مسلّح رא خود توאندمی که אست אو ۀوسیل به אنسان پس ،אست تعالیحق ریتمدبّ

  .نمایدمی مطمئن و آرאم رא אنسان که אست سالح
 אستفاده توאنمی ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل روאیات و مکری قرآن אز که مهمی ۀنکت
 אز مانعیت که عبادتی تنها بلکه אست ءفحشا و دافس אز مانع تنها نه نماز که אست آن کرد
 هرذکر و آن در سکونی و هرحرکت که אست عبادتی نماز .אست نماز ،دאرد فساد אنوאع ۀهم
 توאنمی نماز با .نمایدمی مسدود رא فساد אز بزرگی باب אو در قعودی و هرقیام و قولی و
 .ختسا مسدود رא אجتماعی و فردی نیز و אقتصادی و سیاسی و אخالقی فسادهای ۀهم

 سوق و نماز ترویج ،عامل بهترین جوאن نسل و אنقالبی و אسالمی ۀجامع حفظ برאی אمروزه
 آشنایی و نماز حقیقت بر آگاهی ما عزیز جوאن אگر .אست نماز אسرאر و حقیقت به آنان دאدن
 آن אز رא אو نتوאند אمری هیچ که گردد نماز ۀشیفت آنچنان کند پیدא آن אسرאر אز אیگوشه بر
 אین به که هنگامی و אست گناهان אز تطهیر نماز که کند باور אنسان وقتی .سازد جدא

 بر خدאوند و شودمی محسوب خدאوند אرزوّ אز نماز وقت منتظر شخص که برسد حقیقت
 نماز אز رא אنسان دتوאنمی چیزی چه دیگر ،نماید אکرאم رא خویش زאئر که فرموده وאجب خود
 .نماید غافل



 ٤٦٧ پیام آفتاب

 بر محافظت و مدאومت بر عالوه که نمایممی توصیه אیمانی خوאهرאن و برאدرאن به
 بیشتر هرچه که بدאنند و دهند אنجام بیشتر هرچه رتدبّ و تفکر با رא عمل אین ،نماز אصل
 تقرب ،دهند אنجام آن منازل ۀهم در تدبّر و تفکر و قلب حضور و خلوص با رא عمل אین
 :که אست آمده ذرאبی به )ص(אکرم پیامبر سفارش در .نمود خوאهند پیدא تعالیحق به بیشتر
 .אست تفکر بدون شب یک تمام در نماز خوאندن אز بیش ثوאبش تفکر با همرאه نماز رکعت دو

 אین אحیای دنبال به و هستند کوشا و ساعی אمر אین در که کسانی ۀهم אز خاتمه، در
 אالسالمتحج حضرت ناپذیرخستگی و مخلص روحانی אز خصوصاً باشندمی بزرگ אمر

 تشکر ،אست قرآن و دین حقیقی سوزאندل אز که ـ برکاته دאمت ـ قرאئتی آقای وאلمسلمین
 .نمایممی دعا همگان توفیق برאی و ریسپاسگزא و

 لنکرאنی فاضل محمد
 ٣/٦/١٣٨١ ـ قم

 אصفهانی אشرفی אهللا آیت شهادت سالگرد

 شیخ حاج آقای אهللا آیت مرحوم شهادت سالگرد بیستمین مرאسم ؛صالةאل و אلحمد بعد
 تدאوم رאه در که אست بزرگ شخصیتهایی یادآور ـ قدّس سرّه ـ אصفهانی אشرفی אهللاءعطا

 אثری بلکه و فرאموش אسالم אصول و فروع ،وتطاغ دست به رفتمی که אسالمی אنقالب
 אین در شهادت آه، .بخشند تدאوم رא אسالم تا گذشتند خود چیز همه אز ،نماند باقی אسالم אز
 ۀאقام و אلهی ۀوظیف ءאدא هنگام محرאب در شهادت همآن ]אست[ بزرگی سعادت چه رאه
 و אسالم به خدمت جز آن در אقامت אز هدفی که غربت دیار در همآن جمعه تصال

 در تنها نه ما محرאب شهید אًجدّ .ندאشت אسالم ۀآیند برאی زمبرّ فضالیی تربیت و مسلمین
 در بلکه کرد تأسّی ـ علیه אهللا صلوאت ـ انمؤمنאمیر موالیش به محرאب ]در[ شهادت
 אمر به موریتأم אین در که אو .بود אیشان پیرو گرאییتجمل אز دوری و زندگی بساطت
 وطن אز دوری ـ אلطّاهرین أجدאده مع אهللا حشره ـ بروجردی آقای אلعظمی אهللا آیت تحضر
 فوت אز بعد حتی و ماند باقی אستوאر و قدمثابت شریفش عمر آخر ۀلحظ تا ،نمود אختیار رא

 אمام خدمت در که رא روزی کنمنمی فرאموش .دאد אدאمه خویش مأموریت به لهمعظّم
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 ،آری .گرفت قرאر אیشان ۀویژ אحترאم و خاص تکریم مورد و شد ردوא אیشان بودم بزرگوאر
 ».گوهری گوهر قدر ؛شناسد زرگر زر قدر«

 منحصره قدرت ۀدאعی که جهانی אستکبار که شده روشن ما برאی پیش אز بیش که حال
 אز حتی و کندنمی دریغ فعالیتی هیچ אز ما אسالمی אنقالب علیه ،دאرد رא زمین روی در

 אلفت با و بیشتر אنسجام و אتّحاد با אست الزم ما بر ،ندאرد ییאبا صریح و روشن یتهدیدها
 אصل و تدאوم رאه در ،אست مختلف هایسلیقه با همرאه بالطبع אگرچه و ترکامل محبت و

 که باشد .نکنیم فرאموش رא محرאب شهید אمثال فدאکاریهای و بوده ساعی و کوشا אنقالب
 به رא آن و بوده آن پاسدאر خدאوندی موهبت و אلهی بزرگ عمتن אین אز ریسپاسگزא با

 یشکر ومن« .نماییم تقدیم ـ فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אهللا ةبقی خود نعمتولی مبارک دست

 ».لنفسه یشکر نماإف

 با دیگر شهید هزאر صدها طورهمین و شمارشانאنگشت تعدאد با محرאب شهدאی
 אیمکارهچه وאدی אین در که ماست نوبت אینک و رفتند אخروی אجر و فضایل אز אیمجموعه

 .دאریم نصیبی و حظ چه رאه אین در و
 نאی عزیز شهید آن ۀخاطر پاس به و نمودند همّت که محترمی مسئولین و آقایان אز
 یک تقحقی مجالسی چنین پرتو در نمایند سعی و کنممی تشکر ،دאده تشکیل رא رאسمم

 به که ما אمروز نسل بر و نمایند موشکافانه بررسی رא ربانی عالم یک و وאقعی روحانی
 جوאنان به رא بزرگانی چنین ویژگیهای و خصوصیات باید .دهند אرאئه ،هستند حقایق دنبال
 وאقعی אلگوی عنوאن به رא آنان و دאده אرאئه جوאن طالب خصوصاً אمروز ۀعلمی هایحوزه و

 אنقالب قدرگرאن شهدאی و محرאب شهدאی سایر و رא عزیز شهید آن خدאوند .نماییم معرفی
 ـ علیه אلسالم ـ אلحسین אباعبدאهللا شهیدאن ساالر با رא رאحل אمام خصوصاً رא אسالمی
 آنان وאالی درجات به شدن نائل و آنان رאه ۀאدאم به موفق رא ما ۀهم و فرماید محشور
 .אهللا ءشاאن .بفرماید

 لنکرאنی فاضل محمد
٢١/٧/٨١ 
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 تبریز در شناسیفاطمه کنگرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .جمعینأ عدאئهمأ علی אهللا ولعنة بیته هلأو אهللا رسول علی وאلصالة هللا אلحمد
 سرني فقد سرّها من مني بضعة فاطمة :ـ  وسلم ـ صلی אهللا علیه وآله אهللا رسول قال
 .سائني فقد سائها ومن

 خدאوند رحمت .گرאم אصفیاء و  אولیاء و عظام  אنبیاء بر متعال خدאوند درود و سالم
 و سالم .گردیدند آن אز دفاع و אلهی دستورאت و مبین دین تبیین دאر عهده که برکسانی
 برترین با کالمهم و مقرب مالئکۀ محبوب אلهی عرش در که بانویییگانه بر خدא صلوאت
 אهللا سالم ـ فاطمه بر دخدאون کرאنبی درود .بود אمین جبرئیل یعنی خدא علم حامل و آنان
 .بود אو پیشگاه در אنسانها عزیزترین و )ص(خدא رسول چشم نور و قلب بهجت که ـ علیها
 در مردم ترین شبیه جهت אین אز و بود نموده אحاطه رא אو سرאسر )ص(پیامبر نور که وجودی
 .بود خدא رسول به کردאر و رفتار

 و گویدمی مقدم خیر אو به ودشور هنگام به خدא رسول که אست موجودی چه אین
 هنگام به که אست حقیقتی چه אین !دهد؟یم جای خویش مکان در و بوسدمی رא אو دست
 אمیرאلمؤمنین و چپ جانب در میکائیل و אو رאست طرف אز جبرئیل محشر صحنۀ و قیامت
 אمام تحضر بهشت، אهل جوאنان آقای دو و אو جلو در ـ علیه אهللا سالم ـ طالبאبی بن علی
 چنینאین و کنند می حرکت אو سر پشت در ـ אلسالم علیهما ـ حسین אمام حضرت و حسن
 خالئق به رא אیشان و رسدمی تعالیحق جانب אز ندאیی و گرددمی محشر وאرد جاللت با

 نما درخوאست من אز« :فرمایدمی אو به خدאوند و شود بهشت وאرد אینکه تا نمایدمی معرفی

 خدאوند جوאب در אو و ».پوشاند خوאهم عمل جامۀ دאری که هرآرزویی و نمایم اعط تو به تا

 אز و ».هستی و بودی من آرزوی ترینبزرگ تو אلمنی؛ وفوق אلمنی نتأ« :کندمی عرض

 :فرمایدمی جوאب در خدאوند و ».مسوزאن دوزخ آتش به مرא محبین« :که کندمی تقاضا خدאوند

 !؟»نسوزאنم دوزخ آتش به رא تو محبین که אم نموده عهد خود با ینزم و آسمانها خلقت אز قبل«

 رسول خدא אحترאم مورد چنینאین که شخصیتی که אست آن مطلب אین نقل אز مقصود
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 آخرت و دنیا در و ملکوت و ملک در אو حرکات و وجود و کالم و אست אلهی אنبیاء و خدא
 نماییم؟ نزدیک نورאنی حقیقت אین به رא خود بیشتر هرچه تا نیست ما بر آیا ،گذאردمی تأثیر
 کوثر و کثیر خیر אین אز که אست سزאوאر ما محترمۀ خوאهرאن خصوصاً ما جامعۀ بر آیا و

 آن وجودی אبعاد محافلی چنین در باید !باشند؟ دور אست وآدم عالم همۀ برאی که אلهی
 אز אی قطره شاید تا شود شناسانده دیگرאن به توאن حد در אست ناشناخته بسیار که حضرت
 .برسد ها ذאئقه به معرفتش بحر

ـ علیهم אلسالم  אلبیت אهل والیت طریق نمودن شکوفا در که کسانی همۀ אز אینجانب
 אلخصوص علی طهارت و عصمت خاندאن و جوאنان خصوصاً مردم بین אرتباط אیجاد و ـ

 .نمایممی تشکر نمایند،می تالش ـ أجمعین  علیهم אهللا سالم ـ زهرא فاطمه
 برکاته אهللا  ورحمة علیکم وאلسالم

 فاضل محمد
٢٢/٧/٨١ 

 شعبان نیمۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 برهان و خدא حجّت آخرین که روزی و نور والدت روز شعبان نیمۀ ؛وאلصالة אلحمد بعد
 وجود پهناور دنیای در عدل گسترش نوید که روزی ؛گذאشت وجود ۀعرص به پا אلهی تامّ
 مردم بر رא خود ۀذخیر آخرین و خویش بزرگ نعمت متعال خدאوند که روزی ؛شد دאده سر

 .دאشت אرزאنی
 در אینکه با و אست تزאید به رو وقفه،بی فنون، و علوم در אشتکاملی سیر אینکه با بشر
 شمسی ۀمنظوم و نموده אندאزی دست دیگر کرאت به و کندنمی אکتفا زمین به علمی قلمرو
مع  אما نموده، کسب شگرفی موفقیتهای رאه، אین در و ساخته خود تسخیردّی  حتا رא

 و אنحطاط به گرאیش ،همذکور ترقیات موאزאت به אنسانی شامخ مقام به رسیدن در אألسف
 تعدّی و ظلم گشته، אفزون علمی אکتشافات پرتو در بشری قدرت هرچه نموده، پیدא پستی
  .אست شده بیشتر عقل منطق אز دوری و
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 و دאرد رא جهانی ۀمنحصر قدرت ۀدאعی אستکبار و ظلم که بینندمی عالم ملّتهای هאمروز
 صریحاً رא تهدیدאت ترینمنطقبی و אنجام رא جنایات ترینکثیف تروریزم، با مبارزه ۀبهان به
 که אلهی جهانی مصلح یک به نیاز که ستאאینجا  .نمایدمی אعالم آشکار طور به و

 .شودمی אحساس אست אسالمی جهانی حکومت אیجاد אو ۀویژ مأموریت
 אز אست عاجز علمی، روزאفزون تکامل وجود با که نمود ثابت خود رفتار و אعمال با بشر
 عاجز زورگویان با مقابله אز بشر حقوق مدאفع سازمانهای .سازد مستقر رא کامل عدل אینکه
 همیشه، برאی یتبشر شرאیطی، نینچ در شودمی آیا .هستند آنها خودمأمور  حقیقت در و

 قادر باهللا نعوذ یا אست؟ ندאده قرאر אو نجات برאی رא رאهی منّان خدאوند آیا بسازد؟ و بسوزد
 کریم قرآن هایوعده و אست ناسازگار قتخل אز هدف با אمر אین .حاشا و  کالنیست؟ آن بر
 ۀبالغ حکمت .אست آن الفخ بر دאلّ نمود، خوאهد پیدא غلبه אدیان ۀهم بر אسالم دین که
 وجود عالم و אنسانها ۀهم عظمت به که شخصی عالم אنتهای در که کندمی אقتضا אلهی
 برچیده ستم و ظلم تنها نه אو نورאنی وجود پرتو در تا شود مطلقه حکومت دאرعهده אست،
 .بپوشد عمل ۀجام کامل نحو به אو دست به אسالم نورאنی אحکام بلکه شود

 عجّل ـ مهدی حضرت جهانی حکومت تحقّق عشق به مسلمانان و شیعیان ۀهم אمروزه
 مسلمانان میان در אخیر، سالهای در خوشبختانه .کنند می زندگی ـ אلشّریف فرجه تعالی אهللا

 یگروهها و אست شده پیدא ـ علیه אلسالم ـ زمان אمام مقدّس وجود به نسبت خاصّی توجّهات
 آن خصوصیات دאدن نشان صدد در و ظهور אز بعد و ظهور אز قبل אبعاد نیتبی صدد در مختلفی
 در تا دאرم تأکید و کنممی تشکر آنان ۀهم אز خود، سهم به אینجانب .هستند نور حکومت
 .نمایند عمل معتبر مدאرک طبق بر و دقیق بسیار نمایشها، و مقاالت و هاگفته

 هیچ جای که هستیم مینهز אین در محکمی و غنی بسیار منابع دאرאی ما بحمدאهللا،
 هایزمینه تمام در فرאوאنی و محکم بسیار مستندאت و אدلّه ما .گذאردنمی باقی تردیدی
 نیتهای و پاک قلوب که دאریم حکومت אز بعد و حکومت تا تولّد אز حضرت، آن وجودی
 .یابند دسترسی آن به توאنندمی هخالص
 آن به توجّه ۀروحی که نمایمیم عرض ،متدیّن و عزیز مردم و مسئولین ۀهم به
 عشق و مهدویت با مشحون رא مردم زندگی و دאرند نگه زنده جامعه، در همیشه رא حضرت
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 و دینی אجتماعی حیات که بسازند ،אست جهانی عدل حکومت به عشق که حضرت آن به
 تمامی نماییم אذعان که אست آن ما ۀهم ۀوظیف אمروزه .אست אمر אین گرو در ما سیاسی
 لساخت אلحجة ولوال« .אست مقدّس وجود آن ۀوאسط به אلهی، باطنی و ظاهری نعمتهای

 ».بأهلها رضאأل

 که אست آن بزرگ، نعمت אین ۀشکرאن و אوست همه، وאقعی نعمتولی حقیقت، در پس
 אز .دאریم نگه زنده خارج، و دאخل در رא אیشان ۀخاطر و یاد کلّی، و جزئی אمور تمامی در
 אلمللی بین و جهانی همایش تشکیل تدאرک در محترم، مسئولین شودمی هادپیشن رو אین
 آن حکومت و ویژگیها بیشتر هرچه معرّفی در אمر، אین که باشند کل مصلح مورد در

 .بود خوאهد مؤثر حضرت،
 و فرماید برطرف رא אلسرورش موفور ظهور موאنع که نمایممی مسئلت بزرگ، خدאوند אز
 تعدّی و ظلم بساط و دאده نجات אستکبار، هایعربده אز رא شیعیانصاً  خصوجهانیان، عموم
 و حاکم هستی، ۀمجموع در مطلقه، عدאلت که دهد قرאر روزی شاهد رא ما و برچیند رא

 همگان بر رא خویش شعاع حقیقی، دین و »؟אلظلمة دאبر لقطع אلمعدُّ أین« .باشد گسترسایه

 .تعالی אهللا شاءنא .بتاباند
 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٣ معظّمאل شعبان

 ١٣٨١ مهر

  عرאق به آمریکا نظامی حملۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 زورگوییهای گر نظاره انهتأسّفم مسلمان، و آزאده אنسانهای بیدאر چشمهای و אمروز دنیای

 در بشر، حقوق אز دفاع و دمکرאسی ۀدאعی با که حکومتی .אست آمریکا ،قرن جنایتکار אبر
 بزرگ شیطان که אکنون .אست بوده چپاول و ستم و ظلم صدد در خود حیات ۀیشهم

 باید ،אست عرאق אسالمی کشور به حمله صدد در صهیونیزم طرאحی و حمایت با آمریکا
 .אست مشرفه مشاهد و مقدسه عتبات بر یهود ۀسیطر و حاکمیت אصلی، هدف بدאنیم
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 سوی אز مجوّز نبود با و سابقه بی جهانی الفتمخ وجود با که بینند می آشکارא دنیا های ملت
 אشغال صدد در אنگلیس و آمریکا یعنی אسرאئیل אصلی ۀمهر دو چگونه אلمللیبین مرאکز
 .אست آن אقتصادی و مالی منابع بر تسلط و عرאق مسلمان کشور

 אند شده متحمل رא بزرگی مصائب و دیده رنجها عرאق بعثی حکومت אز گرچه مسلمانان
 آثار هنوز و نمود אسالم تقدیم رא خود جوאنان بهترین سال هشت حدود در אسالمی رאنאی و

 دنبال به که باشد کشوری توسط باید عرאق نجات آیا אما دאرد، وجود تحمیلی جنگ زیانبار
 باشد؟ عرאق محروم و زجرکشیده مردم دست به باید یا אست منطقه در אسرאئیل تحکیم
 خود برאبر در رא אسالم دنیای و مسلمانان تمام خود ۀخصمان یتهاحرک אین با بدאند آمریکا
 بزرگان و شیعه مرאجع و علمیه های حوزه .کند می دאرتر ریشه رא خود با دشمنی و دאده قرאر
 ؛گردد حل آمیز مسالمت صورت به قضیه אین دאشتند אنتظار אسالمی کشورهای نخبگان و
 بدאند باید و نموده آماده אسالمی کشورهای ۀمه با جنگ برאی رא خود آمریکا گویا אما

 با و نگردیده تسلیم زورگویان برאبر در گاههیچ مسلمانان که دאده نشان عرאق تاریخ ۀگذشت
 دولتهای و سرאن برتمامی .زد خوאهد رقم رא خود אضمحالل مهلکه אین در خود ورود

 ۀهم و ما برאی .نباشند تتفاوبی و کنند אیستادگی هجمه אین مقابل در که אست אسالمی
 .بکوشیم آن حفظ برאی باید و دאرد אهمیت بسیار آن مردم و عرאق مسلمانان،
 تعالی عجّل אهللا ـ زمان אمام אز و نمایم می אبرאز رא خود عمیق نگرאنی و تأثّر אینجانب

 خود، ۀزאکی ۀאدعی و خویش ۀخاص عنایت با تا طلبم می אستمدאد عاجزאنه ـ אلشّریف فرجه
  .أیدیهم فوق אللَّه ید .نمایند مسئلت متعال خدאوند אز رא مسلمانان אستقالل و عزّت

 لنکرאنی فاضل محمد
٨١/١٢/٢٨ 

  عرאق به آمریکا نظامی حملۀ
 :عرאق به کشور אین هجوم هنگام אمریکا مسلمانان אز אیعده تکلیف کسب به پاسخ در

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 من אلکتاب وتوאأ אلذین من ولعباً هزوאً دینکم אتخذوא אلذین تخذوאالت آمنوא אلذین یهاأ یا
 )٥٧/مائده( .ولیاءأ وאلکفار قبلکم
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 دل در رא مسلمین و אسالم کینۀ هموאره که ملحدین کفار :مسلمان خوאهرאن و برאدرאن
 صدد در شدهتعیین پیش אز شیطانی های نقشه با ،تأسّف باکمال אمروزه دאرند، و دאشته
 نمودن خرد و تحقیر صدد در ترمهم همه אز و آنان منابع چپاول و אسالمی ممالک تصرف

 توאندینم مشرک و کافر که אست آن אسالم مسلّم אصول אز .هستند آنان دאدن قرאر سلطه زیر و
 .باشد دאشته سلطه مسلم بر

 و اאمریک هایبرنامه متوجه که אست آن جهان אز אی هرنقطه در مسلمان هرفرد وظیفۀ
 مقابل در אست مقدور که هرنحو به و قوא تمام با و باشند אلملل بین صهیونیزم و אنگلیس
 אز رא آنان تا و نشست نخوאهند آرאم گاههیچ کفار که بدאنند جهان مسلمانان .بایستند آنان
 عقل حکم به .دאشت نخوאهند بر دست نسازند، جدא אسالم پرאرزش و معنویت گوهر و دین
 و جهانی کفر مقابل در سازش که بدאنیم و بشناسیم رא אو אهدאف و دشمن دبای شرع و

 .אست مسلمین و אسالم به خیانتها باالترین אز جائر  אنگلیس و کارجنایت آمریکای
 هستند ـ علیهم אلسالم ـ אئمۀ אطهار پیرو و شیعه  אکثرאً که عرאق دیدۀرنج و مظلوم ملت
 آنان دست به رא خویش مصالح و אمور و کنند حکومت آنان بر کفار که گذאشت نخوאهند
 مسلمانان همۀ אرאدت مورد که عالیات عتبات و مشرّفه אماکن حرمت پاس و سپرد نخوאهند

 رא مقدسه بالد آن به کفار طمع آنها برکت به و دאشت خوאهند رא אست جهان شیعیان و
 .ینقلبون منقلب يّأ ظلموא אلذین وسیعلم .تعالی אهللا شاءאن .نمود خوאهند قطع همیشه برאی

 لنکرאنی فاضل محمد
١٨/١/١٣٨٢ 

 پاکستان در مسلمانان کشتار
 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم

 اکستانپ ۀیتکو در ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل پیرو شیعیان و مسلمان ملت خدمت
 شهادت به منجر که نمازگزאر شیعیان به خبر بی خدא אز و کافر אی عده ۀناجوאنمردאن ۀحمل

 .یدگرد بאینجان شدید تأثّر و تأسّف موجب ،شد آنان אز کثیری جمع شدن مجروح و
 بیشتر هرچه تقویت سبب אعمالی چنین با که بدאنند شیعه معاندین و بیت אهل مخالفین

 .شوند می  قّهحَ مذهب אین
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 فرجه تعالی عجّل אهللا ـ زمان אمام  אألعظمאللَّه ولی به تسلیت عرض ضمن אینجانب
 دولت אز ،منطقه آن محترم روحانیت و علماء و شهیدאن אین معظّم های خانوאده و ـ אلشّریف
 رא وقایعی چنین که مرאکزی بردن بین אز و عاملین دستگیری خوאستار مصرّאنه پاکستان
  .باشم می ،کنند می ریزی طرح

 یه אلسالم ــ عل طالبאبی بن علی حضرت تاریخ مظلوم پیشوאی با رא شهدא אین خدאوند
 .فرماید محشور طاهرینش אوالد و

 لنکرאنی فاضل محمّد
 ١٤٢٤ אالولی جمادی ٦

)١٥/٤/١٣٨٢( 

 אیّام فاطمیّه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .مهیناً عذאباً لهم عدّأو وאآلخرة אلدنیا في אللَّه لعنهم ورسوله אللَّه یؤذون אلذین إن

  )٥٧/אحزאب(
 .آذאها من یوذیني منّي؛ عةبض فاطمة :)ص( אللَّه رسول قال
 אزهر ۀفاطم کبری ۀصدیق شهادت روزسال مناسبت به گذشته سال که نوشتاری پیرو

 که بزرگوאر بانوی אین شهادت دאشتبزرگ :دאرد می معروض شد تحریر ـ علیها אهللا سالم ـ
 که والیت شامخ  مقام با عهد تجدید אست، والیت رאه ۀشهید ترین باشخصیت و אوّلین
 ضایتر אو رضایت که אی فاطمه .باشد می אست، آن با خدאوند نعمت אتمام و دین کمالא

 بزرگوאر ۀאئم  که אی فاطمه .ستא خدא  رضایت پیامبر رضایت و  ـ صلی אهللا علیه وآله ـ پیامبر
 با که אی فاطمه .ورزیدند می אفتخار אو مادری به بشریت تاریخ אنسانهای ترینکامل یعنی ما
  دوست شئغرّא ۀخطب با که אی فاطمه .کرد بیمه همیشه برאی رא تشیّع کوتاهش، اربسی عمر
 شهر خارج و دאخل در مدאومش های گریه با که אی فاطمه .نمود زدهحیرت رא دشمن و

 رسانید همگان گوش به رא شوهرش مظلومیت و پدر دאدن دست אز مصیبت عظمت مدینه
 .אست אندאز نینط مدینه فضای در آن صدאی گویا هنوز و
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 فرزندאن مکتب אز رא دین ۀشائب بی و حقیقی معارف که کنیم می אفتخار شیعیان ما
 و عرضه قابل هرشرאیطی در و منطبق سلیم عقل با که  معارفی .אیم گرفته فرא אو معصوم
 فرزندאن و  فاطمه مکتب با .אست گوپاسخ بشری نیازهای ۀهم به که جامعیتی אز برخوردאر

 و  אستقالل و ]کنند[ אیستادگی ظالمین ظلم برאبر در توאنست אیرאن آگاه و بزرگ ملت אو
 نکته אین متوجه אسالم ۀخورد قسم دشمنان جهت אین אز .آورند دست به رא خود عزّت
 ملت אین אز رא رمضان و شعبان و عاشورא و فاطمیه باید ملت אین نابودی برאی که אند شده
 .دشون نائل خود شوم אهدאف به آنگاه و بگیرند
 مجالس پادאشتن به و אیّام אین تعظیم که دאنم می الزم رא نکته אین مجدّد تذکرאینجا  در
 אین و بود ـ علیه تعالی אهللا رضوאن ـ خمینی אمام عملی و مهمسلّ  ۀسیر אز مصیبت و عزא
 بروجردی אهللا آیت و بزرگوאر אمام که رא وحدتی مسئلۀ .ندאرد وحدت ۀقضی به אرتباطی אمر
  אعتقادאت به نسبت شیعه که אست معنا אین به نه دאشتند تأکید آن بر ـ ماقدّس سرّه ـ

 برאبر در مسلمین تمامی وحدت مقصود بلکه بگیرد نادیده رא آن یا کند سکوت خود ۀمسلّم
 فرو فکر در صهیونیزم אز אلهام با و دאرد منحصره قدرت ۀعیدא  که אست جهانی אستکبار
 .تאس אسالم متقن مبانی پاشیدن
جمهوری  دولت طرف אز که אلثانیه جمادی سوم روز در که אست شیعیان عموم بر אینک
 در عزאدאر دستجات با و نموده אقامه عزא مجالس و محافل אست، رسمی تعطیل אسالمی
 یریدون« .مباشی کرده אدא رא هشهید آن حق אز אی گوشه تا شوند ظاهر خیابانها و ها کوچه

  دلهای و روشن، تاریخ ۀهمیش برאی אلهی نور ».نوره متمّ وאللَّه بأفوאههم אللَّه نور فئوאلیط

 .دنماین می אستضائه آن אز تعصب אز خالی
  لنکرאنی فاضل محمد
٧/٥/١٣٨٢ 

 )١٤٢٤ אالولی جمادی ٢٩(

 چالشها ،هیئت جوאن، همایش
 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم

 آنان بیشتر אنس و آشنایی و جوאنان دאدن سوق ،אسالمی אنقالب مهم برکات و آثار אز
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 و مظاهر که نماییممی مشاهده قبل زمانهای برخالف אمروزه .אست دینی شعائر و دین با
 شور و حرאرت و گرمی بر אمر אین و یافته تشکیل آگاه جوאن نسل אز عمدتاً دینی محافل
 مضاعف مذهب و آیین حفظ به رא مدאرאندین و دאرאندین אمید و אست אفزوده مجالس אین
 و قوت سبب دینی و אجتماعی و سیاسی مختلف های عرصه در جوאنان حضور .אست نموده

 هرچه حضور با و باشند نعمت אین قدردאن باید ما جوאنان .אست مجموعه آن אستحکام
 אین در و بیفزאیند خود دینی و فکری غنای بر אوالً دینی تئاهی در تر حماسی و بیشتر
 نشاط ثانیاً و نمایند אستفاده دین به مطّلع و آگاه و مبرّز عالمان אز کنند سعی جهت

 .دهند אفزאیش و حفظ رא خود جامعۀ دینی و سیاسی و אجتماعی
 אمام قیام خصوصاً אنقالب و دین אصلی אهدאف دینی تئاهی همین سایۀ در אمروزه
 همیشه و باشکوه حماسۀ ل،محاف همین پرتو در و شودمی بیان ـ علیه אلسالم ـ حسین

 به رא אمر مسئولین توجه دאنممی مناسبאینجا  در .شد زده رقم אسالمی אنقالب شکوهمند
 گونهאین نمودن صحیح هدאیت و دאدن אهمیت بر بیشتر هرچه باید که نمایم معطوف نکته אین

 متصدّیان و مسئولین و نمایند کامل و صحیح אستفادۀ مذهبی تئاهی אز و بیفزאیند مرאسم
 پرهیز وאقع با منطبق غیر مطالب و صحیح غیر شعائر אظهار אز و نمایند مرאقبت تئاهی

 .کنند ترویج אست، کریم وحی و سلیم عقل بر منطبقکامالً  که رא تشیّع حقیقت و نمایند
 تشکر دאرند دخالت تهیئا אین وتنظیم تشکیل در هرنحوی به که کسانی אز אینجانب

 خاصۀ عنایات مشمول رא ما و آنان همۀ که نمایممی مسئلت متعال אوندאزخد و نمایممی
 فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אلعسکری אلحسن بن حجة عصر ولی خصوصاً مذهب صاحبان
 .אهللا شاءאن .دهد قرאر ـ אلشّریف

 لنکرאنی فضل محمد
٧/٥/١٣٨٢ 

 حکیم محمدباقر אهللا آیت شهادت

 تعالی بسمه
  یدאتهمأیت دאمت ،محترم آقازאدگان خصوصاً محکی אهللا آیت ممکرّ بیت

 نمازگزאرאن אز جمعی همرאه به حکیم محمدباقر سید آقای אهللا آیت مجاهد عالم شهادت
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 هایحوزه نیز و مذهب به مندאنعالقه ۀهم قلوب ـ علیه אلسالم ـ منینؤאمیرאلم شیعیان و
 گرאم אجدאد به تأسّی با رא خود دینی ترسال بزرگوאر سید آن حقاً .نمود دאرجریحه رא علمیه ۀمقدس
 .گردید عرאق شیعیان و دیدهرنج ملت برאی کامل אلگویی و رسانید پایان به خوبی به خود

 ۀهم و ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ زمان אمام به رא بزرگ مصیبت אین אینجانب
 تسلیت و ریکتب אست شهادت و جهاد رفیع بیت که حکیم معظّم بیت خصوصاً شیعیان
 هرچه حادثه אین عاملین אز رא خود אنتقام که نمایممی مسئلت خدאوند אز و نموده عرض
 با رא مازگزאرن یشهدא نیز و زمعزّ بیت آن یشهدא سایر و عزیز شهید آن و گرفته زودتر
 אمیرאلمؤمنین حرم بر رא هتک אین که کسانی دست خدאوند .فرماید محشور شهیدאن ساالر

 .אهللا ءشاאن .فرماید رسوא رא آنان و قطع زودتر هرچه ،نمودند وאرد אلسالم ــ علیه 
 فاضل محمد

 ١٤٢٤ رجب ٢
)٨/٦/١٣٨٢( 

 قرآن جشنوאرۀ دومین

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 ترینبزرگ حامل که )ص(אکرم نبیّ رحمت پیامبر بر تعالی و تبارک خدאوند صلوאت و سالم
 درود و سالم .אست کریم قرآن یعنی دین دستور ترینمعجا نزول در وאسطه و אلهی אمانت
 ویلأت و تفسیر ،کتاب אین حقایق و אسرאر که باد אو آل بر مالئکه و خدאوند حصر و حدبی
 و قاریان و شیفتگان و پیروאن بر خدאوند رحمت و אست آنان مبارک صدور در آن آیات

 نور دو به رمعطّ رא خود که باאیمان نجوאنا شما بر سالم و تعالیحق אعظم ثقل אین حافظان
 .نمودید مسجد و قرآن

 و אصلی خصائص אز که دאنیدمی بحمدאهللا و بدאنید ،قرآن و دین فرزندאن و عزیزאن
 ۀهم در אست همیشگی و دאئمی ویژگی אین و אست هدאیت و نورאنیت ،کتاب אین جوهری
 همرאه رא خود که کسانی و تهس شگفتی אین ،אبعاد ۀهم در و نسلها ۀهم برאی و אعصار
 رمتحیّ و אسیر رא آنان حوאدث تندباد و هافتنه هرگز دهند قرאر تعالیحق نورאنی ۀجلو אین
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 بلکه و آینده و حال و گذشته وقایع و حوאدث ۀهم عظمت به عظیم نور אین شعاع .سازدنمی
 نورאنیت اب گروهها و אقشار ۀهم برאی و אست عالم حقایق و موجودאت ۀهم عظمت به

 ؤیلتأل و ظهور آنچنان معرفت طریق پیروאن و سالکان برאی .دאرد هدאیتگری خود خاص
 رאیب .بود نخوאهند آرאم قرب وאدی در گاههیچ ،قلوبشان بر سکینه حکومت عین در که دאرد

 پویندگان و عالمان برאی .אست محکم و رאسخ دلیلی و قاطع برهانی مدאرאنسیاست و حاکمان
 بدعتها و אنحرאفها مقابل در و شد نخوאهد برچیده گاههیچ که אست אیسفره دאنش و معل رאه
 .گردید نخوאهد خاموش گاههیچ که فروزאن אست چرאغی رویهاکج و

 و بگیرند אنس قرآن با که אست فرض عزیز جوאنان خصوصاً אنسانها تمامی بر رو אین אز
 فرهنگی و אجتماعی و شخصی مشکالت ۀمه بر شدن چیره و خود روحی تعالی و رشد برאی
 אست الزم جماعات و جمعه ۀאئم و ءعلما نیز و ما مسئولین بر و جویند אستمدאد آن אز خود
 .سازند فرאهم قرآن با جوאنان بیشتر هرچه אنس و پیوند هایزمینه تا

 زندگی محور אر مسجد و قرآن خود عمر دورאن بهترین در که عزیزאن شما به אینجانب
 אستمدאد شما بیشتر هرچه توفیق برאی خدאوند אز و گویممی تبریک אیددאده قرאر ویشخ
 .نمایممی تشکر شدند متقبل رא زحماتی جشنوאره אین تشکیل در که کسانی אز .جویممی

 .אهللا ءشاאن .دهد قرאر قرآن با نیز رא ما حشر و ممات و قرآنی رא ما ۀهم زندگی خدאوند
 لنکرאنی فاضل محمد
١٢/٦/١٣٨٢ 

 شعبان نیمۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 !شودمی אستشمام آن אز یار بوی که »אنتظار« وאژۀ אست אی وאژه چه ؛صالةوאل אلحمد بعد

 باری، !אست خوب مصادیق אز که »خوب« کلمۀ و دهدمی گل بوی که »گل« لفظ همانند

 تمامی در آن گستردۀ אبعاد به توجه با و אست אنتظار אلیه مضاف که »فرج« کلمۀ אطالق به

 به אهانت אز אستکبار پنهان و کارگنه دستهای که زمان אین درمخصوصاً  אجتماعی شئون
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 و نورزیده دریغ ـ אلمصلّین صلوאت فضلأ علیه ـ אلموحدین مولی و אمیرאلمؤمنین حرم
 ماه אول لحاظ به آنها אز گروهی قاعدتاً و نمودندمی مرאجعت جمعه نماز אز که رא جمعیتی
 سابقه بی جنایتی و کشیدند خون و خاک به جمعه אمام همرאه به بودند، دאر روزه رجب
 گسترش به نیاز و کندمی پیدא ملموسی معنای کلی فرج אنتظار زمان چنین در آری، .آفریدند
 .شودیم بیشتر جهان سطح در عدאلت
 کی تا شیعه، پناهان بی پناه אی و نبوی אوصیاء خاتم אی و אلهی ترکش تیر آخرین אی
 جز و ندאریم دאدرسی تو جز هب ما »وאلعدوאن؟ אلجور إلزאلة אلمرتجی ینأ« :کنیم زمزمه

 سالح אسالم دشمنان و کارאنستم برאبر در אست אلهی قدرت אز گرفته  نشئتکه تو قدرت
 .ندאریم دیگری
 در رא אلهی قدرت آن مشاهدۀ صالحیت و حضور درک لیاقت شرאیط نتوאنستیم ما گرچه

 عام אزلی، فیض אال و אفتاده تأخیر به تو ظهور که אست علت همین به و نماییم אیجاد خود
 سوی אز بویژه دאدگریبی و ظلم گستردگی لیکن تخصیص؛ غیرقابل ربویی عنایت و

 شاید دیگر سوی אز تو ظهور در گستریعدאلت طریق אنحصار و سو یک אز بزرگ قدرتهای
 رא کارאنستم و دهی نمایش رא خویش אلهی قدرت و بیایی زودتر هرچه که کندمی אیجاب
 عالمیان و شده نمایان مترאکم אبرهای پس אز تابان خورشید که باشد .بنشانی خود جای در
 .فرماید אضائه خود نور به رא

 אنتظار .אست عدאلت אنتظار فرج אنتظار که אست معنا אین به »عبادة אلفرج אنتظار« آری،

 אللهیجمال אنسان رؤیت אنتظار .אست אسالمی אرزشهای تمامی אنتظار .אست אسالم مجدّد تحیا
 بن אلحجة لولیک کن אللهم .אست آن خفاء אز پس אسالم شدن نمایان אنتظار باألخره و אست
 طوعاً رضکأ تسکنه حتی وعیناً ودلیالً وناصرאً وقائدאً وحافظاً ولیاً آبائه و علیه صلوאتک אلحسن

 .کثیرאً فیها متعهوت
 فاضل محمد
١٢/٦/٨٢ 
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 ١אعتکاف

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 لتوغّ و تعالیحق אز دوری به مبتلی رא אنسان رفتهرفته معاصر مادی و پیچیده دنیای

 ظاهری وسائل و אمکانات هرچه .سازدمی وאدאر نفس هایخوאسته אز אطاعت و اتنفسانیّ در
 ۀدאئر مع אألسف אما یابد فزونی صنعتی و علمی کاملت هرچه و فرאهم آسایش و رفاه و

 .کندمی پیدא گسترش جور و ظلم و تاز و تاخت میادین و تاریکیها و ظلمتها
 و عبادت سوی به مردم אکید دعوت با אسالم مقدس دین خصوصاً آسمانی אدیان
 سانאن אین و شریف موجود אین حفظ صدد در مختلف هایشیوه و طرق אز همآن ،بندگی
 و رشد برאی אیمقدمه آنکه بر عالوه شده شروع که هرعبادتی אسالم در .אست ضعیف
 .אست ناپاکیها و آلودگیها אز شدن مبتلی אز אنسان حافظ آن کنار در אما אست تعالی
 در .بخشدمی حیات نفس אبعاد אز بعدی به که دאرد وجود خاص نورאنیتی هرعبادتی در
 و حج אز آثاری نماز و ذکر کنار در .אست برخوردאر خاصی درخشش אز אعتکاف میان אین

 جهت אین אز شاید و کندمی گریجلوه سکوت و صمت و روزه אز حضوری و آن محرمات
 مانند برخی و گرفته قرאر )ص(אکرم پیامبر خصوصاً مرسلین و ءאنبیا سنن ۀزمر در که אست

 مسجد در مجلسی مرحوم نقل برحسب ـ אلسالم وعلیه آله و نبینا علی ـ سلیمان حضرت
 אست همگانی که عبادت אین .پردאختهمی אعتکاف به سال یک حد در رא مدتی אلمقدسبیت
 مسجد یعنی بلد ۀאمکن بهترین در و شوندمی وאرد زممیّ کودکان حتی و مرد و زن آن در و

 یعنی ددهمی خاص بویی و رنگ אنسان به شرאیط و ویژگیها ۀهم با گرددمی برگزאر جامع
 در عبادت אین در .אو با همیشگی بودن مالزم و ربوبی بارگاه در گزیدن אقامت و عکوف
 باید אست مردم نوع مرآی و منظر در که حالی در و بود تنها باید ،אجتماع و جمع عین
 אست همان آیدمی دست به عمل אین ۀمجموع אز که آنچه .شود אنجام تظاهر و ریا بدون

                                               
در قم عبادت אعتکاف رא به جا ) ع(تا ده، پانزده سال پیش تنها معدودی אز طالب در مسجد אمام حسن عسکری. ١

אندאزی آن رא مکرّر تشویق ه אین عبادت توجه خاصی دאشت و رאهאهللا فاضل در دورאن مرجعیت بآیت. آوردندمی
 .کردعالوه بر برخی حمایتها، پیامهایی رא در אین زمینه صادر می. فرمودمی
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 אبدی و وאفی بندگی جهت و آن אز אعرאض و دنیا אز دوری برאی رא خود آمادگی אنسان که
 .دאردمی אعالم
 و دینی مسئولیت که کسانی برאی لیکن دאرد رجحان همگان برאی گرچه عبادت אین
 مسئولیت دאرאی که کسانی .دאرد بیشتری אهمیت אندگرفته دوش بر رא مردم معنوی
 کنند אکبری جهاد آنچنان و نمایند نفس با مبارزه اهیخلوتگ چنین با باید نیز אندאجتماعی

 بیشتر هرچه و ننموده فرאموش رא خدאوند گاههیچ אجتماع مختلف אمور خم و پیچ در که
 گذشته گناهان אز אنسان عظیم عبادت אین با .شوند אلهی بندگان و مردم به خدمت ۀآماد
 אعتکف من :که אست یه وآله ــ صلی אهللا عل אکرم رسول فرمایش אین و شودمی تطهیر

 .ذنبه من تقدم ما له غفر אحتساباً و یماناًإ
 ضوאبط و شرאیط رعایت هب هرعبادتی قوאم که دאنممی الزم رא نکته אین تذکرאینجا  در
 ضوאبط سایر دאرند که تقربی قصد و אخالص ضمن در نمایند سعی عاکفین و عابدین و אست آن

 باشند نماز و قرآن تالوت و خدא ذکر با مالزم هموאره نمایند سعی و نموده رعایت رא شرعی
 .فرمایند رعایت عبادت غیر در رא سکوت و صمت و نموده خوددאری دنیوی مطالب אز و

 هرساله و دאرند نقش یمحمد تسنّ אین אحیای در که کسانی אز تشکر ضمن אینجانب
 توجه که אموری אز که אست نآ دאرم אنتظار ]آنچه[ ،شوندمی متحمل رא فرאوאنی زحمات
 خوددאری ،سازدمی غیر به ولشغم رא آنان و دאردمی باز رא مخصوص عبادت אز معتکفین
 ننماید پیدא رאه אو در אیشائبه هیچ אست خالص درصد صد که عمل אین شود سعی و نمایند
 با والدت با مقارن و رجب ماه در که אکنون .نگیرند قرאر دیگری مسیر در خدאی نخوאسته و

 نماییدمی آغاز رא אعتکاف ـ ءوאلثنا אلتحیه آالف علیه ـ طالبאبی אبن علی منینؤאمیرאلم سعادت
 نورאنیتی و جدید والدتی باید باشید خود ۀمستعد نفوس در خلوص و تقوא برאی مجدّد آغازی باید
 .رسانیم אثبات به نیز یوאد אین אز رא وאقعی بودن شیعه بتوאنیم אینکه تا کرد אیجاد دلها در دیگر

 ۀهم و آنان ۀهم אعمال خدאوند .هستم خاص دعای ملتمس معتکفین ۀهم אز אینجانب
  .אهللا ءشاאن .فرماید قبول وجه אحسن به رא کنندگانعبادت

 لنکرאنی فاضل محمد
١٨/٦/٨٢ 
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 شناسیفاطمه همایش دومین

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 محمد אلمصطفی אلقاسم بيأ ونبینا سیدنا علی لسالموא وאلصالة אلعالمین رب هللا אلحمد
 .אلمعصومین אلطّاهرین אلطیّبین آله وعلی

 و ملک بین حقیقی وאسطۀ که אلهی پیامبرאن و عظام אنبیاء بر خدאوند درود و سالم
 پیامبر אلنبیین خاتم بر صلوאت אفضل و تحیّات ترین بزرگ و אند خدאوند و אنسان و ملکوت
 و مالئکه و خدא درود و אست אلهی رسوالن همۀ سید و خلق אشرف که )ص(אعظم و אکرم
 سالم و صالت و ـ جمعینأ  علیهم אهللا صلوאت ـ طاهرین بیت אهل و پیامبر آل بر אنبیاء
 دخت عنوאن ظاهر در آنکه با که )س(زهرא فاطمۀ حضرت آن گرאمی دخت بر پیامبر و خدא

 سالم ـ فاطمه .دאشت آن אز فرאتر و آن ورאی یدیگر عناوین حقیقت در אما دאشت رאنبیّ 
 مرد و زن אز אنسانها همۀ برאی کامل و جامع و تمام אلگوی و عالم زنان אشرف ـ علیها אهللا
 رא بهشت بوی אو אز و فرستادمی درود فرزندאنش و אو بر هرروز پیامبر که شخصیتی .אست

 آن تن پارۀ و جنت אهل نساء سیدۀ خدא رسول تصریح به که אنسانی .کردمی אستشمام
 ویژگیهای و بود مشهود אو بر تولد بدو אز تعالیحق عنایات که شخصیتی .بود حضرت
 .نمایان همگان بر אو نورאنی و معنوی
 باب ـ علیه אلسالم ـ طالبאبی بن علی گرچه :که گفت توאنمی و گفت بتوאن شاید
 کماالت برخی به رسیدن برאی אست ضحیوא و روشن رאه نیز فاطمه אما بود نبیّ علم مدینۀ
 بالنتیجه و پیامبر غضب و رضایت محور אو غضب و رضایت که کسی .پیامبر درجات و

 .باشد نبیّ و خدא معرفت باب توאندمی قطعاً אست، تعالیحق
 بهتر و بیشتر فاطمه با تا אید، آمده هم گرد مجلس אین در که فضالیی و آقایان شما به
 و دهدمی توحیدی معرفت אنسان به فاطمه شناخت .کنممی عرض یکتبر شوید آشنا

 به بود تعالیحق توحید אز باالی درجات در فاطمه .سازدمی تر قوی رא אنسان توحید درجات
 فاطمه معرفت .بود مالئکه بر خدאوند فخر و אلهی مباهات موجب אو عبادت کهحدّی 
 و فاطمه با آشنایی .سازدمی رهنمون آن بعادא همۀ در ربوبی توحید אمن وאدی به رא אنسان
 אز بسیاری شدن گشوده برאی אست کلیدی אو وجودی درک .אست پیامبر معرفت אو معرفت
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 همین در )ص(پیامبر رسالت مزد و گیریم قرאر مسیر אین در باید همه .هستی عالم حقایق
 به مطهّر و آنان معارف نور به منور رא خود قلوب و بشناسیم بیشتر رא אو بیت אهل که אست
 .سازیم آنان والیت
 عظیم و نورאنی محفل אین تشکیل در که محترمی مسئولین و کنندگانشرکت همۀ אز
 .کنممی تشکر אند نموده وאفر אهتمام

 وאلسالم
 لنکرאنی فاضل محمد

٢٢/٧/٨٢ 

 مساجد گزאرאنخدمت همایش

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
  )١٨/توبه( .خرאآل وאلیوم باهللا نآم من אهللا مساجد ریعمّ نماإ
 אدیان و ملل سایر بر رא آنان که مهمی ویژگیهای אز و مسلمانان אساسی אمتیازאت אز
 אلطاف אز :گفت توאنمی .אست مسجد نورאنی معبد و عبادت بزرگ پایگاه ،دאده برتری
 و اهپایگ )ص(אهللا رسول אمت و بشر میان در که אست آن وتعالی تبارک خدאوند بزرگ
 عبادت אمکان عین در که دאده قرאر ،אست אو אقدس و شریف وجود به منتسب که سنگری

 ]و[ رאز و عبادت برאی دیگری ۀجلو ،مکان אین در אما ،אمکنه ۀهم در پروردگار با אرتباط و
 سالکان عروج برאی אست مکانی و ملک عالم در ملکوت אز אیقطعه مسجد گویا .אست نیاز
 شودمی ترروشن آنگاه معنا אین و تعالیحق به قرب مجاورین برאی אست אیهخان و عارفان و
 مسجدאلحرאم مانند مساجدی و دאده قرאر رتبه و درجه אختالف مساجد همین بین حکیم عشار که
 .אست عادی تصور فوق که אست دאده אیویژه شرאفت رא مسجدאلنبی و

 توאنیمنمی ،نشویم آشنا ،نموده بیان المאس که طوریآن مسجد عظمت با تا ما ۀجامع و ما
 که کیدیأت همهאین بدאنیم باید .باشیم دאشته آن با وثیق אرتباطی و محکم خاطریتعلّق 
 در خدא بیوت مساجد که אست جهتאین אز شده مسجد با אرتباط و حضور برאی روאیات در
 تعالیحق زאئرین אز روند آنجا به باطنی و ظاهری طهارت با که کسانی و אست زمین روی



 ٤٨٥ پیام آفتاب

 يف אهللا بیوت نهاإف אلمساجد تیانإب علیکم« .شوندمی تطهیر گناهان אز و شوندمی محسوب

 ».زوאره من وکتب ذنوبه من אهللا رهطهّ אًمتطهر أتاها ومن رضאأل

 و ظاهری عمرאن و مسجد به خاصی توجه آگاه و متدیّن אنسانهای ما زمان در بحمدאهللا
 אز אذאن بلند فریاد و جماعت نمازهای در شرکت و آن در حضور אز ؛دאننموده آن معنوی
 توسط אرشاد و وعظ و دینی و علمی مجالس تشکیل نیز و ذنینؤم پاک هایحنجره
 و جدید یتحوّل אز کشف همه و همه مساجد ۀتوسع و ساخت نیز و سخنورאن و خطیبان
 .دאرد آگاهانه אقبالی

 مرتبط آن אمور و مسجد با هرنحوی به که یکسان ۀهم אز خود سهم به אینجانب
 ۀآی برطبق بدאنند مسجدیان .نمایممی دعا آنان بیشتر توفیق برאی و کنممی تشکر هستند
 گذאرندمی قدم وאدی אین در کسانی ،»خرאآل وאلیوم باهللا آمن من אهللا مساجد یعمر نماإ« ۀشریف

 با אندنتوאنسته تاکنون که کسانی به طرف آن אز و باشد کامل معاد و أمبد به آنان אعتقاد که
 אز مسجد که دهممی تذکر نمایند برقرאر אرتباط אجتماعی و سیاسی و دینی عظیم سنگر אین
 אز رא کسانی چنین که نموده یاد قسم تعالیحق و کندمی شکایت خدאوند به آنان حضور عدم
 جایگاه مسجد که نیمبدא و بدאنید .ندهد رאه خود بهشت به و سازد دور خود رحمت
 بین حجاب که هرچه אز رא خود قلب باید آن در حضور هنگام و אست یقونصدّ و مطهّرون
 .אست پذیرא رא خالص و طاهر قلب خدאوند  چرאکه؛کرد خالی ،אست ربّ و אنسان
 ۀهم אز و کوشیدند مجلس אین برپایی در و نمودند همّت که کسانی אز خاتمه، در
 هرچه عزیز جوאنان خصوصاً ما مردم אمیدوאرم .نمایممی تشکر دمسج به گزאرאنخدمت
 .אهللا شاءאن .گردند مندبهره مساجد אخروی و دنیوی برکات אز بیشتر

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٩/٧/٨٢ 

 رمضان مبارک ماه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 نانمسلما ۀهم به رא آسمانی کتب سایر و کریم قرآن نزول ماه ،رمضان مبارک ماه
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 ماه אین .نمایممی عرض تبریک مناجات و عبادאت به دאدگاندل ۀهم به و شیعیانخصوصاً 
 بین حقیقی אصالح و متعال خدאوند به یجدّ بازگشت برאی مضاعف אست فرصتی عزیز
 حدیث در که آنچه برحسب صیام אلهی تکلیف אنجام با که אست زمانی .تعالیحق و خود
 نور با و جوشان خود قلوب در رא حکمت هایچشمه توאنیممی ،شده وאرد معرאج شریف
 .آوریم دست به رא یقین شیرین ۀثمر طریق אین אز و غرس رא معرفت پربار درخت ،حکمت

 ».אلیقین تورث ةوאلمعرف ةאلمعرف تورث ةوאلحکم ةאلحکم یورث אلصوم«

 אو حضور امهنگ به ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אکرم پیامبر که אست آنچنان رمضان ماه
 אستقبال به که دאنیدمی چه و אست آمده شما אستقبال به ماهی چه אهللا سبحان :فرمودمی
 .رویدمی عظیمی אمر چه

 אی ،هان و אهللا אلی ءفقرא و گدאیان אی ،هان و معرفت و عبادت تشنگان אی ،هان
 برאی و ویدش عزیز ماه אین وאرد جدیت و همّت با ،دאرید مطهّر و پاک قلوب که جوאنانی
 آنان سرکشی و אلهی ۀمالئک نزول شب و ملکوت و ملک אتصال زمان که אلقدر ةلیل درک
 و سازید امهیّ رא خود ،אست ربوبی بارگاه به آنان هایخوאسته אنتقال و منینؤم مجالس به

 باید .نمایید ملزم و مقیّد رא خود ،אمکنه آن در دینی فرאئض אنجام و مساجد در حضور برאی
 ۀهم کلمه یک در و אیمدאده رאه خود در گذشته تمدّ در که ظلمتهایی و آلودگیها ۀهم

 خدא بزرگ אولیای آرزوی که یقین و אخالص نور و بزدאییم رא خدא و خود بین حجابهای
 رسیدگی אز و אست قربات אفضل אز که خدא خلق به خدمت אز .نماییم אیجاد خود در رא ستא
 دعا ۀبرند سالح به رא خود .نباشیم غافل אست אعمال אعظم אز که אیتام و مستضعفین به

 .نماییم دعا مسلمین ۀعام و אسالم مشکالت رفع و خود عاقبت حسن برאی و ساختهمجهّز 
 مبادא .نشود جایگزین ما قلوب در אلهی نور باهللا אلعیاذ و بگذرد و بیاید رمضان ماه مبادא

 نگردد عروج و صعود موجب که طوری به ؛باشد روحبی گذشته مانند ما فرאئض و عبادאت
 مهجوریت در رא کریم قرآن گذشته همچون مبادא .باشیم باقی ذلت حضیض همان در و

 .سازیم محروم خدאوندی عظیم ۀسفر אین אز رא خود و دאده قرאر
 قرآن خود سخنان در که نمایممی سفارش جمندرא خطبای و فضال ۀهم به אینجانب

 محور رא طهارت و عصمت بیت אهل و ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אکرم یامبرپ אحادیث و کریم



 ٤٨٧ پیام آفتاب

 و شخصی دردهای نظیربی و بدیلبی معارف אین با مردم ساختن آشنا ضمن و قرאردאده
 که فایدهبی سیاسی منازعات به پردאختن אز و نمایند درمان طریق אین אز رא مردم אجتماعی
 رא خود همّت و سعی و فرمایند خوددאری سازدمی تلخ رא منینؤم کام و محو رא عبادت لذت
 .دאرند مصروف مردم אعتقادی و دینی ۀبنی تقویت برאی

 لنکرאنی فاضل محمد
٤/٨/٨٢ 

 کرمان אستان در زلزله

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 مقتول و گسترده تخریب به منجر که کرمان אستان در زلزله مولمۀ حادثۀ و ناگوאر خبر

 نمود؛ אیجاد رא همگان تألّم و تأثّر אز وسیعی موج گردید، شماری بی عدۀ شدن مجروح و
 بودند، خود های خانه در غالباً مردم که مصیبت אین زمان و فصل به توجه بامخصوصاً 

 .شودیم بیشتر تأثّر عمق
 علیه ـ אلزمان و אلعصر صاحب حضرت به אول درجۀ در رא بزرگ فاجعۀ אین אینجانب

 אیرאن شریف ملت به دوم مرتبۀ در و نموده عرض تسلیت ـ وאلسالم لصالةא آبائه وعلی
 شخصیتهای و علماء به باألخص و کرمان אستان دیدۀدאغ مردم و محترم אهالیخصوصاً 
 אین وسیع אبعاد و فرאوאن مشکالت به توجه با و گویممی تسلیت دیار آن دینی و علمی
 .نمایند صرف و אستفاده ـ علیه אلسالم ـ אمام مبارک سهم ثلث אز مجازند مؤمنین حادثه،
 پندی و عبرت رא حوאدث אین و فرماید عنایت אجر و صبر زدگان مصیبت همۀ به خدאوند
 .אهللا شاءאن .دهد قرאر همگان برאی

 فاضل محمد
٥/١٠/٨٢ 

 دאنشجو شهدאی یادوאرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .جمعینأ عدאئهمأ علی אهللا ولعنة هبیت هلأو אهللا رسول علی وאلصالة هللا אلحمد
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 .یرزقون ربهم عند ءأحیا بل أموאتا אهللا سبیل يف قتلوא אلذین والتحسبن
 یدخل من لאوّ :ـ ـ صلی אهللا علیه وآله  אهللا رسول قال : ـ علیه אلسالم ـ אلرضا عن و
 .אلشهید ةאلجن

 و ـ وאلثناء אلتحیة آالف علیه ـ אلرضا موسی بن علی باسعادت والدت אیّام در که אکنون
 عزیز شهدאی ۀیادوאر هفتمین אدب و علم محیط در حضرت آن ملکوتی بارگاه جوאر در

 برگزאری حال در »رسانیخدمت نهضت آرمانی پایدאری علمی جنبش دאنشجو« شعار با دאنشجو

 با אنقالب تدאوم رאه در آنان سعی و عمل و علم جهت אز آنان رفیع مقام אعالم ضمن( אست
 کار در شهادتهایی چنین אگر حقاً و אست אلهی گوهرهای ترینאرزش با که خود جان ذلب

 یکسره אسالم و نبود باقی آن رسم حتی قرآن אز אثری و آن אسم حتی אسالم אز אثری نبود
 )هست و بوده چنین آن مزدورאن و אستکبار هدف و شدمی سپرده خاموشی و فرאموشی وאدی به

 بوده توجه مورد کمتر شاید که دهم تذکر رא قرآنی بشارتی نورאنی لمحف אین در خوشوقتم
 جان آنان که بسته پیمانی و قرאردאد منینؤم با :فرمایدمی متعال خدאوند :که אست אین آن و
 قیامت روز در رא بهشت אختیار هم خدאوند .بجنگند خدא رאه در و بدهند رא خویشتن مال و
 فقط خدאوند مقصود آیا .گویدمی تبریک پیمان אین مقابل رد هم بعد و دאد خوאهد آنان به
 مطرح در אین زمینه که אست مطلبی کمترین אین ؟بردمی بهشت به رא آنان که אست אین
 .باشندمی بهشت אختیاردאر آنان که אست آن ،عرب אدبیات به توجه با منظور بلکه ؛אست
 אختیاری چنین دאرאی که هیدیش آیا که אست الزم نکته אین به توجه صورت אین در
 قطعاً یا بردنمی بهشت به رא خویش خوאهر و برאدر و فرزندאن و زن و مادر و پدر هست
 جاری مسائل אز و نیستند خویش بازماندگان אعمال بر ناظر شهیدאنی چنین آیا ؟بردمی
 دعا אز باشندیم زوقرم و אندزنده خدא پیش که אنسانهایی آیا ؟باشندمی אطالعبی آنان میان
 ؟دאرند کوتاهی بازماندگان به نسبت
 باالترین دאرאی هم و بودید علمی مرتبت علوّ دאرאی هم که دאنشجو عزیز یشهدא אی ،هان
 بیمه ،אست آن بودن אسالمی آن ۀخصیص تنها که رא אنقالبی אین شما ،معنوی مرאتب
 אز حقیقت در شما .دאدید ننشا رא خود روحی باالی قدرت ،جانبازی و אیثار با و کردید
 بخشند تدאوم رא شما رאه که אست الزم دیگرאن بر אینک .کردید אستفاده אلهی نعمت ترینبزرگ
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 مرگ زود یا دیر باألخره .نفروشند ءبها کمترین به אست موجود ترینشریف که رא אنسانی و
 .باشد گوخپاس باید متعال خدאوند پیشگاه در אنسان و گرفت خوאهد رא ۀهم گریبان

 אستمرאر نورאنی אصل همین با אکنون و آغاز شهادت غنی فرهنگ با אسالمی אنقالب
 ساالرאنقافله و شهادت پیشگامان ما کشور در که بزرگی אفتخار چه و یافت خوאهد

 אین مسئوالن אی شما و دهندمی تشکیل محترم طالب و عزیز دאنشجویان رא مجاهدت
 و نماییدمی شهادت אصیل فرهنگ به بزرگی خدمت آنها تدאوم و تأسیس با که بدאنید ،هایادوאره
  .نماییدمی آنها به رא شهدא אروאح عظمت و گشاییدمی دیگرאن پیمودن برאی رא رאه

 روحی ـ  אألعظمאهللا ةبقی حضرت جهانی אنقالب ظهور تا אنقالب אین تدאوم جهت باألخره
 و אسالم ضدّ جهانی אستکبار برאبر در אست زمال ـ ءאلفدא مقدمه لترאب אلعالمین وأروאح
 کار در آن אز ترمهم אبزאری  زیرא؛شود حاکم شهادت فرهنگ ممکن هرطریق אز گر توطئه
 .אلفائزون هم ءאلشهدא کان .نیست

 وبرکاته אهللا ةورحم علیکم وאلسالم
 لنکرאنی فاضل محمد

 ١٤٢٤ אلحرאم ةقعدذی ١١
)١٤/١٠/١٣٨٢( 

  )س(אلزهرא جامعة یدجد ساختمان אفتتاح

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 مقدس ساحت אز אستمدאد و تعالیباری ذאت אز אستعانت با که אکنون ؛صالةوאل אلحمد بعد
 אهللا אیّام با אمسال که فجر دهۀ مبارکۀ אهللا אیّام یمن به و ـ אلفدאء له أروאحنا ـ عصر ولی

 وطن به بزرگوאر אمام ورود پربرکت روز آن אول روز و אست مصادف אسالمی بزرگ روزهای
 אلزهرאء جامعة جدید ساختمان باشد،می אست אسالمی אنقالب پیروزی نزدیک مقدمۀ که
 وאلمسلمین אالسالمحجت مستطاب جناب ۀوقف بی تالش و جدّیّت با که ـ علیها אهللا سالم ـ

 هزאر پنجاه و یستدو حدود ،کیفیت بر عالوه که زمینی در ـ برکاته دאمت ـ طباطبایی آقای
 رא موفقیت אین قدر طلبه خوאهرאن که אست مقتضی אست، אفتتاح وآمادۀ شده بنا مربع متر
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 به توجه بامخصوصاً  بپردאزند؛ خود معنوی درجات و علمی مرאتب تکمیل به و دאنسته
 و کامل و جامع بسیار אی برنامه אنصافاً و شده تنظیم آنها برאی אخیر سال چند که אی برنامه
 ممکن که هرمسئولیتی عهدۀ אز شود رعایتکامالً  چنانچه אگر و باشدمی مؤثر و مفید
 در אستادی مورد در چه و باشد خوאهرאن علمیۀ حوزۀ אدאرۀ مورددر چه برآیند بپذیرند אست

 .مربوطه دیگر مسائل مورد در چه و زنانه مجالس אدאرۀ مورد در چه و دخترאنه دبیرستانهای
 رא همه دאرد، אیشان به אضافۀ جامعه אین که زهرאء حضرت برکت به میدوאرمא خاتمه، در
 .فرماید قبول رא همگی تالش و سعی و دאده قرאر حضرت آن אز پیروی به موفق

 لنکرאنی فاضل محمد
٩/١١/١٣٨٢ 

 אسالمی شورאی مجلس ۀورد هفتمین אنتخابات

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 شورאی مجلس ۀدور نیهفتم אنتخابات ۀآستان در אیرאن یفشر و بزرگوאر ملت אیّام אین در
 و دین سوزאندل و فهم אهل بر .אست برخوردאر خاصی حساسیت אز که گرفته قرאر אسالمی
 :فرمودند ـ אلشّریف قدّس سرّه ـ رאحل אمام که طوریهمان مجلس که אست وאضح کشور
 با .אست کارآمد و قوی یجلسم ۀسای در کشور و دین אز صیانت و אست אمور ۀهم رأس در

 آسیب آن بودن ضعیف یا نبود با و کندمی پیدא تریمستحکم هایپایه אنقالب ،مجلس وجود
 אندیشه و دאنش صاحبان و فکر אهل خصوصاً ما فهیم ملت אست الزم جهت אین אز .بیندمی
 .نمایند אیویژه توجه

 در خود شرکت با که خوאهممی ملت אقشار تمام אز و گروهها و אحزאب ۀهم אز אینجانب
 אین به و تضمین رא אست شهیدאن پاک ونهایخ ۀثمر که אنقالب אستمرאر ،אنتخابات אین
 و قاطیعت با رأی אخذ روز در متدیّن و آگاه مردم .نمایند عمل ملی و شرعی ۀوظیف

 ایپ در אنقالب و کشور به خدمت و دینی ۀظیفو مאنجا قصد به و اممت دقت با و هوشیاری
 تحقیق با خود ،گیرند قرאر خاص یگروهها  تأثیرتحث אینکه بدون و شوند حاضر صندوقها

 که کنند אنتخاب رא אفرאدی هستیم، آن به مقیّد ترکوچک مسائلی در ما که کامل تفحص و
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 سوزدل و نورزند دریغ خود وظایف אنجام אز و باشند אسالمی عقاید و אحکام به مقیّد و متعهّد
 به گرאنی ۀتازیان و خم رא آنها کمر تورم هرروز که رא مردم مشکالت و بوده لتم حال به
 .نمایند تضمین و تشخیص رא مردم مصالح و حلّ ،شودمی نوאخته آنها صورت و سر

 ملت و کشور و فرماید قبول خویش کرم و لطف به رא ما אعمال متعال خدאوند אمیدوאرم
 مورد بیشتر چههر ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ زمان אمام برکت به رא ما אنقالب و

  .אهللا شاءאن .دهد قرאر عنایت
 لنکرאنی فاضل محمد
٢٨/١١/٨٢ 

 منکر אز نهی و معروف به אمر قضایی نضابطا گردهمایی

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אلطیّبین وآله محمد نبینا و سیدنا علی وאلسالم صالةوאل אلعالمین رب هللا אلحمد

  .أجمعین عدאئهمأ علی عنلوאل ـ ءلفدאא له أروאحنا ـ אلحسین عبدאهللايأب مولینا ماسیّ اهرینאلطّ
 وאجب دو عنوאن به ،منکر אز نهی و معروف به אمر مورد در אیهتعدّدم و کثیره آیات
 سایر دאشتن برپا موجب رא دو آن ،روאیات אز برخی در و شده وאرد شرعی ۀفریض دو و אلهی
 باالترین אز یعنی אلفرאئض میسא אز رא دو آن روאیات אز دیگر برخی در .אنددمی فرאئض
 سوی אز و کندمی بیان رא وאجب دو אین אهمیت سو یک אز که אیآیه لیکن ؛دאندمی فرאئض
 اهمنّمکّ نإ אلذین« :אست کریمه ۀآی אین ،אست منطبق ما مکانی و زمانی شرאیط با دیگر

 با که کسانی یعنی ؛אلمنکر عن ونهوא بالمعروف وأمروא ةאلزکو אتوآو ةאلصلو أقاموא رضאأل يف
 به אمر و پردאزندمی رא اتزک و دאرندمی پا بر رא نماز خدאوندی تفضالت و אمکانات به توجه
 אز نهی و معروف به אمر مرאتب فقهیه کتب در אلبته ».دهندمی אنجام رא منکر אز نهی و معروف

 .ترتیب به אست باالتر مرאتب بعد و آرאم و نلیّ زبان با شروع אز آنها אجمال که شده بیان منکر
 پهناور ۀصحن در و نهاد منّت ما بر منّان خدאوند אینکه و مزبوره ۀیمکر به توجه با حال
 אسالم همان که تشیّع و אسالمی حکومت אقامت برאی رא محدود ۀمنطق אین تنها گیتی
 در که אست الزم ما بر ،برگزید بینیپیش غیرقابل و بزرگ نعمتی عنوאن به אست رאستین
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 و ورزیده خاص אهتمام ،شده ذکر کریمه در که وאجباتی به شکرگزאری و سپاس مقام
 אنسجام و אتّحاد و دلییک و توאفق با بلکه شود אنجام منکرאت و ترک معروفها نگذאریم
 وאجبات سایر تا کوشیمب אلهی وאجب دو אین ءאحیا در אضطرאب و ناאمنی گونههیچ بدون
 خدא رسول ،روאیات אز برخی برحسب که رא آنچه نگذאریم و شود ترک محرمات و אنجام

 آنها אعتقاد که بیاید אمت אین بر نیزما که فرموده بینیپیش ـ موسلّ ـ صلی אهللا علیه وآله
 معروف رא منکر و ببینند منکر رא معروف یعنی شود متعاکس منکر و معروف مورد در

 .شود پیدא ما در وאقع با ضادتم دید خدאی نخوאسته و کند پیدא وجود ما زمان در ،پندאرند
 هدف ست؛ بلکهنی אوقات تصدیع و سخن ۀאطال غرض ،عزیز سرورאن و محترم حضار

 و فردی مشکالت حل در تا گرفته دینی عملی ۀنتیج جلسات قبیل אین אز که אست آن
 غیرکامل صورت به ولو رא وאجب دو אین אگر אًجدّ .باشد دאشته אرزنده و ثرؤم نقش אجتماعی
 روهروب هستیم موאجه آنها با אمروزه که مشکالتی אز کثیری با ،یمدאد می قرאر توجه مورد
 אهتمام باید هرحال در אما ،باشیم عاجز آنها אز بعضی حل אز شاید که مشکالتی .نبودیم
 الزم مسیر אین در و آید در אجرא به توאن دح در אجتماعی دینی مهم אصل دو אین که ورزید
 هستند فریضه دو אین نمودن پیاده و ءאجرא متصدّی بیشتر که کسانی خصوصاً ،جامعه אست
 میدאن אین در توאنندنمی شناخت אز قبل و بشناسد دقیقاً رא منکر و معروف אول ۀدرج در
 نباشد روشن مقدس رعشا نظر אز אمر یک بودن منکر که موאردی در  زیرא؛شوند وאرد
 .نمود برخورد آن با توאننمی

 فریضه دو אین אجرאی در بسا چه ما زمان در که אست אین نمود توجه بدאن باید که אینکته
 شود אنتخاب تریصحیح و جدید هایشیوه که طلبدمی لذא و باشد الزم دقیق کارشناسیهای

 روشهای אز باید معاصر زمان در رمنک אز אجتناب و معروف تحقق برאی دیگر عبارت به و
 تریسنگین ۀوظیف سیما و صدא عمومی ۀرسان در אین زمینه و نمود אستفاده کارآمد و جدید
 مع אألسف אما دهدمی אرאئه ما ۀجامع و אنقالب و אسالم به رא مهمی خدمات رسانه אین گرچه دאرد
 آن حل برאی باید که شودمی مشاهده سیما و صدא هایبرنامه אز برخی در منکرها אز برخی
 و معروف که بدאنند باید عموماً אسالمی ۀجامع و فکر אهل هرصورت در و .شود فکری
 אز אسالمی אنقالب و אسالم حفظ ،شودنمی خالصه، فردی אخالقی אمور در فقط منکر
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 אز یکی آیا .אست منکر بارز مصادیق אز نفاق و شرک و کفر و ،معروف بزرگ مصادیق
 ۀאقام ـ علیه אهللا سالم ـ אلحسین אباعبدאهللا حضرت شهیدאن ساالر و سرور قیام همم אسباب
 אز دفاع و دین حفظ یعنی بزرگ مصدאق همین به نسبت همآن منکر אز نهی و معروف
 طوریهمان )ع(بزرگ אمام آن به تأسّی با باید ما ؟نبود شرک و نفاق با مقابله و شریعت אصل
 به אمر ۀאقام گرو در هم رא آن تدאوم ،بوده אو قیام و نهضت رکتب به ما אنقالب אساس که

 .بدאنیم منکر אز نهی و معروف
 ءאحیا به نسبت و ورزیدند אهتمام جلسه אین تشکیل در که کسانی ۀهم אز خاتمه، در
 به אمروزه که אمر אین که אمیدوאرم و نمایممی تشکر نمایندمی کوشش فریضه دو אین

 و کشور و شود محقق ما ۀجامع در شایع صورت به ،شودمی مطرح نیهمگا نظارت عنوאن
 .دهد قرאر ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אهللا ةبقی حضرت رضایت مورد رא ما ملت

 وبرکاته אهللا ةورحم אلمؤمنین خوאنإ جمع علی وאلسالم
 فاضل محمد
٩/١٢/١٣٨٢ 

 یاسین אحمد شیخ شهادت

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 رאجعون لیهإ ناإو هللا ناإ

 یاسین אحمد شیخ آقای حماس روحانی رهبر אرزشمند و بزرگ مجاهدی شهادت خبر
 و אسالم عالم در نارאحتی و אندوه אز عظیمی موج گرچه نمازگزאرאن אز جمعی همرאه به

 رא فلسطین غیور و مجاهد مردم خصوصاً مسلمانان همۀ و آورد وجود به אلمللی بین جامعۀ
 گرفتن و پیروزی آنان نقشۀ אلعمل عکس که بدאنند شهادتها אین طرّאحان لیکن مود؛ن عزאدאر
 و گشوده دیگرאن برאی رאه אعمالی چنین با تاریخ شهادت به ست؛ بلکهنی شخصیت یک

 رساندن شهادت به آیا .سازندمی همرאه بیشتر شتاب با رא موفقیت سوی به حرکت سرعت
 یک تروریزم  کامل مصدאق گرفت، אنجام ملعون ارونش مستقیم نظارت با که شخصیت אین
 نیست؟ غاصب دولت
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 روشن مسلمانان برאی بیشتر هرچه אسرאئیل کثیف ماهیت حوאدثی چنین با بحمدאهللا
 و אست אسالم با אسرאئیل אصلی کینۀ و دشمنی که رسندمی نتیجه אین به همه و شودمی

 و آمریکا .אست مسلمانان و אسالم با مبارزه برאی אشغالگر دولت אین تشکیل אساس
 حوאدثی چنین با و نموده پیدא مضاعف قوت حادثه אین با فلسطین אنتفاضۀ بدאنند صهیونیزم
 .نمایندمی بیشتر سفاک رژیم אین با شدیدتر مقابلۀ برאی رא خود عزم مسلمانان

 نوאدۀخا به نیز و فلسطین مبارزאن خصوصاً مسلمانان همۀ به رא مصیبت אین אینجانب
 غاصب دولت אین کامل אضمحالل خدאوند אز و گفته تسلیت و تبریک سرאفرאز شهید آن محترم
 .خوאستارم رא

 لنکرאنی فاضل محمد
٤/١/١٣٨٣ 

  عرאق به آمریکا نظامی حملۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 کارجنایت صدאم دینییب و אستبدאد ۀچکم زیر در سال  دههاکه عرאق مسلمان ملت
 بزرگ شیطان گرفتار אمروز نمود، تقدیم رא غیره و روحانی אز زیادی شهدאی و زد می اپ و دست

 و کشور אین نظامی אشغال אز که אست چندی .אست شده אو پیمانان هم و ظالم آمریکای
 وقاحت کمال با که ییجا تا گشته بیشتر تعدّی و ظلم هرروز و گذرد می مقدسه عتبات
 پیشوאی و شیعیان אمام ن אوّلیمرقد و شیعه ۀسال هزאر ۀزحو مرکز که رא نجف مقدس شهر
 .אست آورده در نظامی ۀمحاصر به رא אست ـ علیه אلسالم ـ طالبאبی אبن علی متقیان

 خاتمه خود ۀمحاصر به چنانچه و אست جهان شیعیان ۀهم پایتخت نجف بدאند آمریکا
 و אست موאجه شیعیان تمامی با برآید تجاوز فکر به خردییب با خدאی نخوאسته یا و ندهد
 در معظّم مرאجع و قم ۀمقدس ۀحوز خصوصاً عالم نقاط ۀهم در علمیه ۀمقدس های حوزه
 دشمن با مقابله به یکسره رא تشیّع جهان و کنند می אستفاده حربه آخرین אز لزوم صورت
 چه و دهد می رخ אی وאقعه چه که کرد بینیپیش توאن مین تصور אین در و אنگیزאنند برمی
 .آید می وجود به یتحوّل
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 به و حفظ رא خود אنسجام و وحدت که אست الزم عرאق شیعیان و مسلمانان بر אینک
 هرکاری אست אوضاع אز مستحضر و حاضر نزدیک אز که نجف مرجعیت אرشادאت אز پیروی
 شیعه کلی مرجعیت هاتحرک אین ۀهم ۀپشتوאن که بدאنند و دهند אنجام אست الزم که رא

 در عرאق مشکالت حلّ بدאنند و باشند אشغالگرאن رאندن بیرون فکر در אست الزم و אست
 با هماهنگی با و گرفته دست به خود رא کشور سرنوشت زودتر هرچه و אست همین گرو
 .سازند تجدید رא אسالم عظمت و دین شکوه و جبرאن رא گذشته ویرאنیهای مردم אقشار ۀهم
 .אهللا شاءאن

  نکرאنیل فاضل محمد
 ١٤٢٥ אلمولود ربیع אول

)٢/٢/١٣٨٣( 

 قرآن به آمریکایی نظامیان אهانت

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 و אسالم با ستیز در حد אین تا جهانی אستکبار که رفتنمی تصور ؛وאلصالة אلحمد بعد
 ۀشکنج برאی گوאنتانامو زندאن در آمریکایی نظامیان که برود پیش آسمانی אدیان ۀهم بلکه
 پیروאن ۀهم و مسلمان لیاردیم یک قلوب و پردאخته قرآن صریح هتک به مسلمانان وحیر

 אست آنها ترینکامل و خدאوند کتاب ترینبزرگ کریم قرآن .نمودند دאرجریحه رא אلهی אدیان
 در یورغ نمسلمانا بحمدאهللا .אست آسمانی کتب ۀهم به אهانت حقیقت در آن به אهانت و

 عمیق אنزجار بیشتر هرچه אست الزم لیکن ؛אنددאده نشان شدید عملאلعکس مختلف نقاط
 .نمایند אبرאز کارجنایت آمریکای אز رא خود شدید تنفر و

 عجّل אهللا ـ زمان אمام عصر ولی عنایات ظلّ در که نماینممی مسئلت متعال خدאوند אز
  .فرماید تاهکو אسالمی کشورهای אز رא جهانی אستکبار شرّ ـ אلشّریف فرجه تعالی

 لنکرאنی فاضل محمد
٨٣/٢/٢٦ 



 مسند مرجعیت بر ٤٩٦

 

 عالیات عتبات حرمت هتک

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .ینقلبون منقلب أيّ ظلموא אلذین وسیعلم
 عموم بلکه جهان شیعیان قلوب یمعلّ کربالی و אشرف نجف אز دریافتی خبرهای
 جهانی אستکبار که رفتنمی تصور کرده، دאرجریحه رא خوאهانآزאدی ۀبقاط بلکه مسلمانان

 در אست دموکرאسی عصر که حاضر عصر شرאیط در مکار אنگلیسمخصوصاً  אتباعش و
 مقدسه אعتاب حرمت هتک بر عالوه و بزنند، جنایاتی چنین هب دست تروریزم با ۀمبارز قالب
 ،بوده جهان سرتاسر شیعیان خصوصاً مسلمین توجه مورد قبل سال هزאر אز بیش אز که

 و زور با رא مسلمانان نوאمیس و אندکرده مجروح یا و رسانده هالکت هب אر زیادی نفوس
 .وאلرخاء אلشدّة في אلمعوّل وعلیک אلمشتکی ربّ یا فإلیک .אنددאده قرאر تجاوز مورد אلحیل لطائف

 با مبارزه אز مرحله کمترین که رא خود تنفر و אنزجار אبرאز که אست الزم مردم بر אینک
 در تا گذאشته نمایش به تعدّدم تجمعهای و گسترده رאهپیماییهای قالب در אست אستکبار
 .شوندتوسّل م باالتری مرאتب به ،کرد پیدא אدאمه خدאی نخوאسته چنانچه بعدی فرصتهای
 بحق אلمسلمین عن ففرّج وبعجزنا بذلک معترفون وإنّا אلمطلقة بالقدرة אلقادر أنت إلهی،
 .אلطّاهرین أولیائک

 کرאنیلن فاضل محمد
٢٩/٢/٨٣ 

 زلزله

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 به جانی و مالی خسارאت و لرزאند رא ما سرزمین אز نقطه چندین אخیرאً که ییهازلزله
 آن به هتوج حساس موقعیت אین در که چیزی .نمود نگرאن و مضطرب رא همه ،آورد وجود
 قدرت مقابل در ما باشیم دאشته توجه باید که אست אین אست ترالزم هرچیزی אز بلکه زمال

 אلهی אست عذאبی که زلزله אمثال ،کند אرאده אو که هرزمان و אیمگرفته قرאر هאلهیّ ۀمطلق
 حیات ،کشدنمی طول ثانیه چند אز بیش شاید که زمان کمترین در و گیردمی فرא رא بشر



 ٤٩٧ پیام آفتاب

 کوتاه ۀفاصل در آیا .دهدمی قرאر زوאل و نابودی معرض در رא آنان هایאندوخته و אنسانها
 אز رא אنسان هزאر هلچ زא متجاوز و رو و زیر رא شهر ۀمجموع که نبودیم بم ۀزلزل شاهد
 تعالی و تبارک خدאوند به ما توجه که אست الزم صورت אین در ؟ساخت محروم حیات
 و رحمت به אلهی غضب و قهر אز אست وאجبات אز که آیات نماز خوאندن با و شود بیشتر
 אز دست و ورزیم אجتناب אست بسیاری بر حاکم که نافرمانی אز و ببریم هپنا אو رأفت
 .مبردאری معاصی و گناهان

 برאی و گرفته نظر در رא بشر نیازهای تمام که אست کاملی دین אسالم دین بحمدאهللا
 به و آییم خود به قدری ؟کنیم سرپیچی אسالم قوאنین אز چرא .دאرد برنامه و قانون آنها رفع
 کسهیچ با که אست אو قدرت و אرאده عذאبها אین ۀسررشت که بدאنیم و برگردیم خود خدאی
 توسط که ییرאهنماییها .نیست ثرؤم אمور در چیزی معصیت و אطاعت جز و ندאرد بستگی
 و غوغا تمام با هم دאنش و علم و کندنمی دوא کلی طور به رא دردی ،شودمی دאده مسئولین
 و אمور ۀهم بدאنیم پس .אست ناتوאن و عاجز حوאدثی چنین جعال אز دאرد که ییهیاهو
 .بس و אست تعالیحق با گرفتاریها و آالم تمام شفای

 فاضل محمد
٩/٣/٨٣ 

 אیّام فاطمیّه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .مهیناً عذאباً لهم وأعدّ وאآلخرة אلدنیا يف אهللا لعنهم ورسوله אهللا ذونؤی אلذین نإ

 .آذאها من يذینؤی ي؛منّ بضعة فاطمة :ـ ی אهللا علیه وآله ـ صل אهللا رسول قال
 وجود .אیمگرفته قرאر ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא ۀفاطم کبری عصمت شهادت אیّام در
 حقیقتی . ـ علیهم אلسالم ـ אئمۀ אطهار گرאمی مادر و אُمّ هم و بود אبیها אُمّ هم که شریفی
 و شیعیان حتی بشریت که خلقت در ظیمع رمزی و طهارت و عصمت بیت אهل محور که

 و ظلم هایپرده پس در אو نورאنی حقیقت که אیאنسیه .بشناسند رא אو אندنتوאنسته محبّین
 ۀهم بلکه و شیعه .شد نخوאهد روشن هم قیامت تا و ماند باقی خصومت و جهل و عناد



 مسند مرجعیت بر ٤٩٨

 

 خدאدאدی عظیم ثرکو אین و نموده אفتخار مخلوقی چنین وجود به ملکوت و ملک و אنسانیت
 و کماالت אز بشری ۀجامع شدن سیرאب و ـ صلی אهللا علیه وآله ـ پیامبر دین بقاء سبب رא

 .دאندمی אو گرאم فرزندאن سجایای و علوم
 ،کردنمی تجلّی وجود بهایگرאن دُرّ אین و بودنمی ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא אگر وאقعاً

 ۀآی حسب بر אنسانها ۀهم گشت؟می ترسیم تشریع و تکوین عالم بر تاریکی אفق چه
 در پیامبر بزرگ معنوی حق برאبر در »אلقربی يف אلمودة إالّ أجرאً علیه الأسألکم قل« ۀشریف

 و אلقربیذی به محبت و تمودّ آن و مشترکند تکلیف یک به  موّظفبشریت، هدאیت
 אمر אین و אست אطهر یزهرא آنان رأس در که אست ـ صلی אهللا علیه وآله ـ پیامبر خاندאن
 به אختصاص و אست دورאن تمامی در אنسانها ۀهم برאی فریضه و تکلیف یک عنوאن به

 و حضرت آن تعظیم و تکریم فاطمه، به نسبت مودت .אست ندאشته حضرت آن زمان مردم
 .אست شده وאرد نازنین وجود آن بر که אست مصائبی و رنجها ذکر و אو ۀخاطر و یاد אحیای
 در که אست אمر אین بر گوאه تاریخ و نماییم فرאموش رא مصائب آن توאنیمنمی گاههیچ ما

ـ علیه  علی אمیرאلمؤمنین که شد وאرد بانویگانه آن بر ظلمها و زجرها چه کوتاه عمر مدت
 همیشگی אندوهم و حزن :فرمود אو شهادت אز بعد ،אست موحّدین رأس در که אلسالم ـ
ـ صلی אهللا علیه وآله  پیامبر אمت و علی شیعه تعبیری، چنین با آیا .پذیردنمی پایان و אست
 باشد؟ ماتم و حزن אین אز جدאی توאندمی ـ

 چهارشنبه در که אست ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل پیروאن و شیعیان بر جهت אین אز
 و אست حضرت آن شهادت با مصادف صحیحه روאیت حسب بر که אلثانیه جمادی سوم

 אمر אین אحیاء در بیشتر هرچه אست رسمی تعطیل جمهوری אسالمی کشور در بحمدאهللا
 אیگوشه و אظهار حضرت آن به رא خود אرאدت ،دستجات و عزאدאریها و فریادها با و بکوشند

  .אهللا شاءאن .نمایند אدא رא شهیده آن حقوق אز
 لنکرאنی فاضل محمد

٢٩/٤/٨٣ 
 )١٤٢٥ אآلخره جمادی ١(



 ٤٩٩ پیام آفتاب

 شعبان نیمۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 )٥/قصص( .אلوאرثین ونجعلهم أئمة ونجعلهم אألرض في אستضعفوא אلذین علی نمنّ نأ ونرید
 ترقی و بیشتر تکامل روزروزبه دنیوی و مادی علوم در زمان طوالنی قوس در بشریت

 و אنهدאم جز אی نتیجه که جنگی آالت و אبزאر خصوصاً مختلف صنایع به و دאرد گیریچشم
 در بزرگ قدرتهای زورگویی شاهد هرروز ما .אست یافته دست ندאرد، ظلم و ریزیونخ

 אصلی هدف .هستیم کشورها אز برخی در صلح אیجاد و تروریسم با مبارزه دروغین قالبهای
 و منحطّ فرهنگ אشاعۀ طبیعی، منابع بردن یغما به و کشورها آن بر تسلط بر عالوه آنان

 بیدאر باید مسلمانان .אست دینی אعتقادאت אز جوאن نسل نمودن جدא و خویش ضددینی
 אدیان با مقابله برאی فقط و فقط جهانی نظم قالب در بزرگ خاورمیانۀ طرح که باشند
 حکیم خالق طرف אز که אست روشن אوضاع و شرאیط چنین در .אست אسالم خصوصاً بشری
 گرفته نظر در אی دهندهتنجا אستضعاف אز بشریت نجات برאی و شده אندیشیده אی چاره
 و نموده پیدא رא خود بلند و حقیقی معنای فرج אنتظار که אست شرאیطی چنین در .אست شده

 .نمایندمی אحساس بیشتر رא حضرت آن فرج برאی دعا لزوم بیشتر هرچه وאقعی منتظرאن
 رب رא خود توجه کنونی، شرאیط در که نمایممی درخوאست مسلمانان و شیعیان همۀ אز
 אحیاء که شعبان نیمه شب در אمام آن نورאنی فرج در تعجیل برאی و بیشتر مقدس وجود آن
 مرهون دعایی چنین אستجابت که بدאنیم و بردאرند دعا به دست אست، مؤکده سنن אز آن

 .אست سنت و قرآن אحیاء و אسالمی אحکام به بیشتر אهتمام و خالصه نیات و صالحه אعمال
 אنتظار به ما همۀ .هستیم مهدوی حکومت تشکیل و حضرت آن قیام אنتظار به ما همۀ
 حکومت .باشیممی אست رفته انمتدیّن و دین بر که جفاهایی همۀ אز حضرت آن אنتقام
 دهندۀبشارت و حق آیین گسترش و خدא صالح بندگان خالفت نوید حضرت آن جهانی
 .אست علوی عدאلت و نفوس املتک و عقول رشد دهندۀ نوید .אست ناאمنی و خوف אسباب محو
 .אلوالیة في لک مخلص سالم ،موالي یا علیک אلسالم אلزمان، صاحب یا علیک אلسالم
 .نمایممی عرض تبریک خوאهانآزאدی و مسلمانان و شیعیان همۀ به رא سعید عید אین

 لنکرאنی فاضل محمد
 )١٤٢٥ شعبان ١٣( ٨/٧/١٣٨٣



 مسند مرجعیت بر ٥٠٠

 

  عرאق به آمریکا نظامی حملۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
  ظلّه دאم ،لنکرאنی فاضل آقای אلعظمی אهللا آیت حضرت قدرعالی مرجع مبارک محضر

 گناهبی مردم و مسلمانان عام قتل مستحضرید که گونههمان تحیت، و سالم تقدیم با
 جسارت و رسیده אوج به אسالمی کشور אین در دیگر شهرهای برخی و فلوجه در بویژه عرאق
 برאی رא سیاهی روزهای عرאق مقدس سرزمین بر אمریکا متجاوز אرتش ۀسلط و گرאنאشغال
 אست אین عظام مرאجع و آگاه علمای אز جهان مسلمانان אنتظار .نمایدمی ترسیم אسالم جهان
 .برسانند جهانیان گوش به ساز نوشت سر روزهای אین در رא خود אلهی و قاطع موضع که

 صهیونیستی ۀهجم אین به نسبت رא مبارک نظر دאریم אستدعا عالیحضرت אز لذא
 .فرمایید مرقوم کارجنایت گرאنאشغال دست به عرאق مسلمانان ۀرحمانبی کشتار و صلیبی
 که تروریستی یگروهها دیگر و אلقاعده چون مشکوکی جریانهای محکومیت אست بدیهی
 دیدگاه אز אست هگرفت قرאر متجاوزאن دستاویز و هستند אمریکا ۀپردאخت و ساخته خود

 بر אسالم پیروزی و عالیحضرت روزאفزون عزّت و سالمت .بود نخوאهد پوشیده مسلمین
  .خوאستاریم ـ عال و جل ـ حق حضرت درگاه אز رא جهانی کفر

 عالیحضرت مندאنعالقه و نאمقلّد אز جمعی
 تعالی بسمه

 لمث کاریایتجن ظاهر در ولو عرאق אسالمی کشور به آمریکا خصوصاً کفار هجوم
 بر تسلط برאی אشغال אین אبتدא אز لیکن ،برد بین אز بود آنان خودمأمور  وאقع در که رא صدאم
 حکومت آوردن وجود به و گناهانبی غارت و قتل و آنان رאتمقدّ بر سیطره و عرאق کشور
 אیجاد فکر به هرگز آمریکا که אست روشن همگان بر אمروزه .هست و بوده نظرشان مورد

 تقویت و آن نمودن جهانی صدد در تروریزم با مبارزه شعار با و نیست و نبوده دمکرאسی
 هاینقشه با אلقاعده مانند אسالم نام به ییگروهها تشکیل אینکه کما אست صهیونیستی دولت
 جهان علمای و مسلمانان ۀهم قلوب אمروزه .אست אو אسرאئیلی فکرאنهم و آمریکا خود
 مسلمین تعدّدم مساجد تخریب و عتبات هتک قبیل אز کشور آن در ریجا حوאدث אز אسالم
 אز אعم مختلف شهرهای در کودکان و مردאن و زنان ۀرحمانبی کشتار و غارت و قتل و



 ٥٠١ پیام آفتاب

 پناه مسجد در که אسرא و مجروحین کشتن ،אخیر وحشتناک جنایت خصوصاً سنی و شیعه
 نموده دאرجریحه אفزود، آمریکا گیننن حکومت تاریخ در دیگری سیاه برگ و بودند گرفته
 حمایت אز که אست فرض و الزم عرאق کشور مسئولین و نظامیان بر رو אین אز .אست
 .ورزند אجتناب متحدאنش و ایهآمریکای
 نجات بزرگ مصیبت אین אز رא عرאق مردم زودتر هرچه که خوאهانم بزرگ خدאوند אز
 אلکبری هحجت بحق .فرماید مستخلص آنان شر אز رא عتبات ۀمنور و مطهّره قبور و دאده

 . ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ وאلزمان אلعصر صاحب
 لنکرאنی فاضل محمد

١٣٨٣/٨/٢٧ 

 عاشورא

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 زمان אمام אولیاء خاتم אز همه قلوب در ماتم و حزن حسینی، عاشورאی رسیدن فرא با
 .گرددمی تجدید آزאده אنسانهای و مسلمانان سایر تا گرفته ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ

 و شودنمی سپرده فرאموشی به گاههیچ که אست تاریخ جاودאن ۀحادث تنها عاشورא ۀحادث
 پیروאن بر جهت אین אز ؛گرددمی אفزون حضرت آن به مندאنعالقه ،گذردمی زمان هرچه

 و بکوشند آن بیشتر هرچه تعظیم و حفظ در אست الزم ـ علیه אلسالم ـ אلحسین אباعبدאهللا
 .دهند بیشتری رونق رא عزאدאری مرאسم
 هایفرقه و گروهها طرفی אز אمروزه که ستא آن ،شود توجه אست الزم که رא אینکته
 و אسالم دین هدم صدد در آمریکا و אسرאئیل همچو جائر حکومتهای و ابیتوهّ مانند ضالّه
 و فرאوאن אفترאءאت و تهمتها با وهابیت .طهارتند و عصمت بیت אهل مذهب به زدن ضربه
 گرفتن سخره و ـ صلی אهللا علیه وآله ـ پیامبر سنت و قرآن با مخالف و غیرصحیح אفکار نشر

 که ـ אلسالم علیهما ـ علی بن حسین مصائب بر گریستن و عزאدאری جمله אز دینی مظاهر
 سایر و אیرאن کنار و گوشه در و برخاسته مبارزه به گریستند، אو بر خاتم تا آدم אز אنبیا ۀهم
 تفسیر و تحریف با و نموده تحرکاتی אستعمار و אستبدאد و کفر دنیای אمکانات با אسالمی بالد



 مسند مرجعیت بر ٥٠٢

 

 شرک به رمی رא شیعه و تحریف رא عزیز دین ،قرآن ۀریفش تآیا אز برخی به نسبت رأی به
 ـ علیهم אلسالم ـ معصومین ۀאئم الیتو ناب گوهر אز مردم نمودن جدא دنبال به و نموده
 تخریب برאی رא فرאوאنی ۀبودج وאصله אخبار طبق بر سیا سازمان و جهانی אستکبار .ندهست
 سوق و אباعبدאهللا عزאدאری در تحریف رא خود کارهایرאه אز یکی و دאده אختصاص شیعه
 و ـ علیه אلسالم ـ אهللاאباعبد پیروאن دیگر طرف אز ؛אنددאده قرאر غیرصحیح مسیری به دאدن
 کوبیده طبل אین بر آنان אز برخی نیست، تردیدی حضرت آن به آنان אرאدت در که کسانی

 بسیار جای אین و کنند می دنبال ،خوאهندمی دین دشمنان که رא אمری همان توجهیبی با و
 .کندمی شرک به متهم رא شیعه وهابیت، אمروزه .אست تأسّف

 אمیرאلمؤمنین توحید میدאن مردبزرگ و دאرد رא توحیدی عارفم باالترین که مذهبی
 آن אز که غیرصحیح אشعار با אیگوینده باید چرא ،אست אو مقتدאی و رهبر ـ علیه אلسالم ـ

 چنانچه :אیمگفته  مکرّرما !؟کند کمک هدف אین به ،شودمی אستشمام شرک و کفر بوی
 אفرאدی چنین אز شیعه و אست شرک مصادیق אز ،بگویند אختیار و فهم روی אز אشخاص אین

 رא آستان אین به گزאریخدمت אفتخار که مکرّم مدאحان و محترم یخطبا .جویدمی بیزאری
 و باشند دאشته بیشتری توجه אمور אین به نسبت باید باالتر، אین אز توفیقی چه و ،دאرند
 باید عزیز مردم .ندده قرאر خود شوم אهدאف خوشدست رא آن ،مسموم אیادی نگذאرند
 به رא مطالب و باشند دאشته عمیق دقت سرאیانمرثیه אشعار و گویندگان گفتار به نسبت
 لذینא« ۀشریف ۀآی مشمول که باشیم کسانی אز مبادא .دهند قرאر پذیرش مورد مستند صورت

 ۀهم دخدאون .گیریم قرאر »صنعاً یحسنون أَنَّهم یحسبون وهم אلدّنیا אلحیاة في همسعی ضلّ

  .فرماید محشور ـ אلسالم علیهما ـ علی بن حسین با رא ما
 لنکرאنی فاضل محمد
٢٨/١١/١٣٨٣ 

 אالقصی مسجد تخریب توطئۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 تخریب خطر در مسلمانان אول ۀقبل قصیאال مسجد که زمان אین در وאلصالة؛ אلحمد بعد
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 بیست حدود در אند،دאده گزאرش مطبوعات אز برخی که طوری به و گرفته قرאر صهیونیستها
 بر نمایند،می پاسدאری آن אز و گرفته آغوش در رא مقدس مکان آن فلسطینی جوאن هزאر
 مورد رא אمر אین که אست فرض אسالمی کشورهای رؤسای خصوصاً جهان مسلمین تمام
 .بکوشند مکان آن حفظ بر و دאده قرאر عمیق توجه

 زمینی سیرم אلیهمنتهی אست، بوده مسلمانان אوّل ۀقبل هآنک بر عالوه قصیאال مسجد
 معرאج شب در آسمانها به سپس و بدאنجا אلحرאم مسجد אز ـ صلی אهللا علیه وآله ـ אکرمنبیّ 
 و نموده طرح אسرאئیل که אینقشه و توطئه با خصوصاً مورد אین در کوتاهی .אست بوده

 جایز نموده، قلمدאد جریان אین مخالف رא دولتی مقامات و تندرو صهیونیست رא مهاجمین
 אین بزرگ خطر .אست آمریکا حمایت و هماهنگی با אسرאئیل دولت کار אین ۀریش .نیست
 توجه مورد رא صهیونیزم و آمریکا زدאیی אسالم و جوییسلطه که شودمی آشکار آنگاه אمر
 مسجد شریفین، مسجدین تخریب و אسالم هدم دنبال به אینان که بدאنیم و دهیم قرאر
 .باشندمی אلنبی مسجد و אلحرאم
 مقابل در و ییدآ خود به ،دאرید אسالم و دین درد که کسانی אی و جهان مسلمانان אی
مخصوصاً  خود بیوت ۀهم خدאوند אمیدوאرم .نورزید قصور و ننموده سکوت توطئه אین

 شرّ אز رא فلسطیناً  خصوصאسالمی کشورهای ۀهم و فرماید حفظ رא مسلمانان ۀ אوّلیمساجد
  .تعالی אهللا شاءאن .نماید مصون غاصب دولت אین

 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٦ אلمولود بیعر ٢

)٢٢/١/١٣٨٤( 

 ورאمین در خردאد پانزدهم سازאنحماسه همایش

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 خونین نهضت سالگرد دومین و چهل ۀآستان در ة؛وאلتحی وאلسالم وאلصالة אلحمد بعد
 و نیّت خلوص با که אیمگرفته قرאر אلهی مردی אرتحال سال شانزدهمین و خردאد پانزدهم
 قدرت بر تکیه با فقط و אبرقدرتی و قدرت هیچ به אتکا بدون و خویش عجیب شهامت
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 توאنست دیدهستم و عزیز ملت پشتیبانی با و אست قدرتها ۀهم مافوق که אلهیه ۀمطلق
 کشور برאی که אنقالبی .אست آن بودن אسالمی آن ۀخصیص هاتن که کند پا به رא אنقالبی
 ،آن بزرگ ملت برאی و مجدّد حیاتی تشیّع و אسالم برאی و אفتخار و سربلندی אیرאن عزیز
 تغییر غیرقابل شعار ۀسای در و آفرید رא سقوط و אضمحالل طاغوت رژیم برאی و غرور

 چند سالیانی אگر جدאً .کرد تبیین رא خویش مشی خط »جمهوری אسالمی ،آزאدی אستقالل«

 در .ماندنمی باقی رسمی جز قرآن אز و אسم جز אسالم אز کردمی پیدא אدאمه طاغوت روش
 طاغوت نظر که אست شده نقل چنین ،یافته نگارش طاغوت پیرאمون که کتابهایی אز برخی
 אموאل غارت با و آورده هجوم کشور אین به عرب مشتی که بود אین אیرאنیان אسالم ۀدربار
 بود معتقد אیرאن پادشاه که אست شده آورده دیگری نقل در و آوردند آنان برאی رא دینی ،آن
 رא وی ۀنشاند دست حکومت ۀکابین رو אین אز و אست אیرאنی فکر ۀزאیید الאقل بهائیت که

 .نددאد می تشکیل بهائیون אز گروهی درאز سالیان
 אمام رهبری با و گرفت شکل خردאد نزدهمپا که بود شرאیطی چنین در هرحال به
 جاویدهمیشه ۀحماس אین باید .گردید אیرאن کشور تاریخ در عطفی ۀنقط ـ قدّس سرّه ـ خمینی
 ایدب .گیرد قرאر بررسی و تحلیل مورد ،دאشت אسالمی אنقالب אیجاد در عظیمی نقش که

 مردم که شد چه که پرسید باید .شود مالحظه و אرزیابی دقت به حادثه אین غایات و אهدאف
 هایپایه و نمودند قیام آهنین אیאرאده אما خالی دستی با شاهنشاهی رژیم ستم تحت و مظلوم
 אعترאف آن بر همگان و אست روشن و ممسلّ که آنچه ؟ساختند متزلزل رא پهلوی حکومت
 با که کومتیح با مقابله و ظلم با مبارزه لزوم و معاد و مبدأ به אعتقاد که אست آن دאرند

 אین بنیان و אساس ،بود آن ساختن کنریشه و دین هدم صدد در کفار אمارت و صدאرت
 و אمت هادیان אز حمایت برאی و شهیدאن پیشوאی بر تأسّی با אیرאن ملت .بود حادثه
 پانزده عظیم ۀحادث و دאد سر رא خود فریاد ،مرجعیت و فقاهت אز تبعیّت و سوزدل نیروحانی
 کشور אین بر که آنچه بر باید ما אمروز جوאن نسل خصوصاً عزیز مردم .نمود خلق رא خردאد
 دقت به אست رفته ،آن אز بعد سپس و אسالمی אنقالب پیروزی تا ٤٢ خردאد پانزدهم אز

 .بیندیشند حادثه אین هایآموزه و درسها به باید و بنگرند
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 شیرین ۀثمر ،אلهی رمانهایآ تحقق و خدא برאی قیام که آموخت ما به خردאد پانزدهم
 عظیم هایتوده ۀאرאد که دאد یاد ما به خردאد مپانزده .دאرد دنبال به رא אستقالل و عزّت
 .دאرد غلبه ظاهری قدرتهای ۀهم بر مردم

 دوאم وستم ظلم برאساس حکومت که دאد هشدאر طاغوتیان و طاغوت به خردאد پانزدهم
 بر آب شریعت مظاهر با مخالفت و دین با مقابله که فهماند آنان به و ندאرد אستمرאر و

 .אست کوبیدن هاون
 و دین آشنایان با ملت مستحکم و عمیق پیوند که دאد نشان ما به خردאد پانزدهم
  .باشد بدبختیها و ظلمها ۀهم אز نجات أمنش توאندمی مجتهدאن
  .אست خدא عاشق و متدیّن אنسانهای אیثار و فدאکاری درس خردאد پانزدهم
 با رא مردم که אست אسالم با آشنایی کرد אثبات که بود خردאد پانزدهم אین ،آری
 אمام فرمایش به خردאد پانزدهم عظیم ۀحادث .کندمی سرאزیر خیابانها به کفن پوشیدن
 با אلشأنعظیم אمام باألخره .گردید مسلمانان بیدאری و אسالم ملت شدن زنده سبب ،رאحل
  .شود אسالمی حکومت تأسیس به موفق و دهد אدאمه رא نهضت تتوאنس حماسه אین تحقق

 و شد אرزאنی אیرאن ملت به تنها که אست ربانی عنایت و אلهی منّت ،אسالمی حکومت
 دستورאت به عمل گرو در تنها آن سپاس و אست شکرگزאری و سپاس به نیازمند אین
 پانزده تدאوم אست مهم و ضروری آنچه .אست متدیّن و مستضعف مردم به خدمت و אسالم
 .אست آن برکات و آثار אستمرאر و خردאد
 خوאهیאسالم ۀروحی تقویت و حفظ در אیرאن جمهوری אسالمی نظام ولینئمس אست الزم

 خوאهیعدאلت سمت به همیشه ما ۀجامع باید .نمایند تالش مقدسات و دین אز دفاع به אلتزאم و
 و فساد و فقر مظاهر دین به عمل پرتوی در باید .کند حرکت بیشتر هرچه دینی نشاط و

 برکات و آثار تا دאشت نگاه زنده همیشه رא خردאد پانزده باید باألخره و شود برچیده تبعیض
 .باشد زنده آن

 אین در رא بزرگی سهم خود برאی که دאرید یاد به پیشوא و ورאمین بزرگوאر مردم شما
 فشانیجان אمام و אسالم אز حمایت منظور به و دزدی رقم رא אیجاودאنه אفتخار و ثبت حادثه
 .نمودید אسالم تقدیم رא عزیزی شهدאی و کردید
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 در אستکبار تهاجم مورد زمان אین در که رא אنقالب אین قدر که אست الزم همگان بر אینک
 .نماییم محافظت رא آن دستاوردهای پارچگییک و אتّحاد با و بدאنیم گرفته قرאر آن مختلف אبعاد
 محترم ۀجمع אمام محمودی آقای وאلمسلمین אالسالمحجت مستطاب حضرت אز خاتمه، در
 אز و نمایممی تشکر عظیم همایش אین אندرکارאندست و مسئولین سایر و ورאمین شهر
 سایر و خردאد پانزده یشهدא برאی درجه رفعت و مجاهدאن ۀهم برאی میعظ אجر خدאوند
  .نمایممی مسئلت رא متدیّن و بزرگوאر ملت برאی عظمت و عزّت و אسالمی אنقالب شهدאی

 لنکرאنی فاضل محمد
١١/٣/٨٤ 

 جمهوری ریاست دورۀ نهمین אنتخابات

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אمام حضرت تعدّدم هایتوصیه و  مکرّردستورאت אز پیروی به ة؛وאلصال אلحمد بعد
 ریاست אنتخابات خصوصاً אنتخابات در شرکت لزوم بر مبنی ـ علیه אهللا رضوאن ـ خمینی
 برאی جانباز و شهید هزאر صدها که אست ینظام حافظ و אنقالب تدאوم ضامن که جمهوری
 شرאیط در خصوصاً אنتخابات אین در شرکت نمودند، אیثار و فشانیجان آن تدאوم و تأسیس
 متدیّن ملت شرعاً و عقالً אست الزم אست، کرده پیدא جنون حالت جهانی אستکبار که فعلی
 :که نماید אنتخاب رא کسی אنقالبی و

 برکات ۀهم که طهارت و عصمت بیت אهل مکتب به زمتمل و אسالم به متعهّد ؛אوالً
 .باشد אست، آن אز جمهوری אسالمی

 در אینجانب .باشد کوشا آنان مشکالت حل در و مردم معیشتی وضع مورد در ؛ثانیاً
 אینتیجه אالسفمع אما ؛אمدאده تذکرאتی گرאنی و فساد و رفق به نسبت  مکرّرگذشته هایدوره
 .باشد ساعی אمور אین به نسبت منتخب جمهور رئیس دאرم אکید אنتظار .نگردید حاصل
 نقشه و توطئه فکر در هرروز که جهانی אستکبار خصوصاً خارجی سیاست مورد در ؛ثالثاً
 .باشد دאشته کامل آشنایی אست אسالمی حکومت و אیرאن علیه

 در ما אگر .شود אستفاده باید کامل تفحص و تحقیق אز در אین زمینه که אست روشن
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 אرتباط که אمر אین در آیا دאنیممی تجسس و تحقیق به  موظّفرא خود جزئی אمر یک برאبر
 که کنیم אنتخاب رא کسی باألخره و شود تفحص نباید ،دאرد حکومت رکن ترینمهم با

 .باشیم متعال אوندخد گویجوאب بتوאنیم
 لنکرאنی فاضل محمد

٢٣/٣/٨٤ 

 אیّام فاطمیّه

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אلشّهیدة אلصّدیقة یتهاأ علیک אلسالم
 ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא فاطمۀ جهان و אسالم بانویبزرگ شهادت سالگرد ۀآستان در
 همسر و خدא لرسو قلب پارۀ و تعالیحق مباهات مورد که شریفی وجود .دאریم قرאر

 بانوی ترینبزرگ حضرت آن .אست ما معصوم אمامان مادر و ـ علیه אلسالم ـ אمیرאلمؤمنین
 :אست فرموده مریم حضرت به نسبت خدאوند کریم قرآن در گرچه .אست عالمیان

 آن אز אصطفاء و אختیار אین معتبره روאیات برحسب אما »אلعالمین نساء علی وאصطفاک«

 وآله نبینا علی ـ عیسی حضرت والدت شوهر بدون مریم حضرت که אست بوده جهت
 ـ سالم علیها ـ مریم حضرت خاص جهت אین אز و ساخت محقق رא ـ אلسالم وعلیه
 طهارت و عصمت در ـ علیها אهللا سالم ـ فاطمه حضرت عظمت و مقام אما .ندאشت ینظیر
 .رددא برتری אبد تا אزل אز عالم زنهای ۀهم بر بندگی و عبودیت و

 آن شهادت با مصادف که رא אلثانیه جمادی سوم روز ومسلمانان شیعیان אست الزم
 دאرند گرאمی ،אست عمومی تعطیل جمهوری אسالمی دولت طرف אز و אست کبری ۀصدیق
 عاشورאیی به رא روز אین دستجات אختنرאه אند به و عزאدאری و سوگوאری مرאسم برپایی با و

 ۀوظیف به فاطمی ملت אین אخیر سال چند در بحمدאهللا که ریطوهمان .نمایند تبدیل دوم
 روشن .نمایم تشکر و تقدیر جهت אین אز אست الزم و کردند عمل אحسن نحو به خویش
 آن رسالت אجر و )ص(پیامبر تعظیم همانا אطهر، زهرאی به אحترאم و تکریم که אست

 .אست حضرت
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 ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل ناگسستنی و ممحک حبل به تمسّک با אیرאن بزرگوאر و عزیز ملت
 بدאنیم باید .رودمی پیش به نیرو همین با و آفرید אنقالب هایصحنه در رא بزرگی אفتخارאت

 مقدسه ذوאت آن بهتوسّل  و طاهرین אئمۀ مکتب به کامل אیمان و אرتباط ما، موفقیت رمز
 ما بیشتر هرچه متعال دאوندخ .אست رאستین אسالم و حقیقی تشیّع ما، وאقعی هویت .אست
  .بفرماید مندبهره ـ علیها אهللا سالم ـ زهرא فاطمۀ خویش کوثر عنایات אز رא

 لنکرאنی فاضل محمد
٨٤/٤/١٥ 

 )١٤٢٦ אالولی جمادی ٢٨(

 مدאرس بازگشایی

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 با آموز دאنش .אست بشری حیات روشن هایجلوه אز אندیشه و دאنش حکمت، و علم
 باید .אند بشری نفوس אحیاگر مربی و معلم .دهدمی حیات خود جامعۀ و خود بر علم کسب
 مسئولیت אین پرورشی و آموزشی مسئوالن همۀ و مربیان و معلمان و پژوهاندאنش به

 کسانی تمام .אست خدאوند به تقرب یאههار ترینمهم אز אندوزیعلم .گفت تبریک رא خطیر
 با و بردאشته گام אلهی قرب مسیر در همیشه دאرند،می بر قدم دאنش و علم مسیر در که
 .مآب وحسن لهم طوبی .سازندیم محقق رא خلقت אز هدف אمر אین

 لنکرאنی فاضل محمد
٢١/٦/٨٤ 

 شعبان ۀنیم

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 عجّل אهللا ـ مهدی حضرت אلهی ۀذخیر آخرین باسعادت والدت روز ،شعبان نیمۀ ۀآستان در
 آن که אست شده دوخته روزی به אمیدها و چشمها ۀهم .אیمگرفته قرאر ـ אلشّریف فرجه الیتع

 אست تیدعبا که فرج אنتظار .بخشد אیدوباره حیات رא مسلمین و אسالم و فرموده ظهور منجی
 .אست کارאنستم ستم אز مظلومان شدن رها و אسالم نورאنی אحکام شدن پیاده אنتظار ،بزرگ بسیار
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 אتفاق دنیا در که حوאدثی و قضایا .אست جهات و אبعاد تمام در و کلی حضرت آن فرج
 به و ناتوאن آن با مقابله אز جهانی منحصر قدرت کشیدن یدک با عالمی אستکبار و אفتدمی

 خدאوندی قدرت که אست אین نمایانگر ،کندمی عجز אظهار آنها برאبر در وضوح صورت
 قدرت به אتکا با حضرت آن .אست دستها باالترین حق نایتوא دست و قدرتها ۀهم مافوق
 توאن אو برאبر در قدرتی هیچ و نمایدمی غلبه قدرتها تمام بر که אست خدאوندی ۀمطلق
 لفظ در که نیست אین אنتظار معنای که אست الزم نکته אین تذکرאینجا  در .ندאرد رא مقابله
 אیشان آمدن برאی وאقعاً رא خود که אست آن אنتظار بلکه .هستیم فرج منتظر ما :بگوییم
 باید .אوست אز پیروی و مقدس وجود آن با אرتباط شدت در وאقعی אنتظار .مسازی آماده

 عزیز مردم باید .ببینند حضرت آن محضر در همیشه رא خود אندیشمندאن و دאنشمندאن
  .نددאر نگه زنده خود دلهای در همیشه رא مقدس وجود آن یاد جوאنانخصوصاً 
 مسئلۀ ترینمهم بدאنیم باید .ماست אعمال گرنظاره خدא حجّت آن که نماییم باور همه باید
 در بیشتر هرچه אست الزم جهت אین אز و אست عملی و אعتقادی مسائل شانیא نظر مورد
 אساسبی خوאبهای و گوییدروغ و خرאفات אز و باشیم کوشا و ساعی אسالم وאقعی مسائل مورد
 همشوّ رא شیعه و אسالم ۀچهر غیروאقعی אمور אین که بدאنیم و کنیم پرهیز وאهی یאدعاها و
 مشحون ما دین که رא حقیقی و אصیل معارف و وאقعیتها باید .گشایدمی رא دشمنان طعن زبان و
 .رسدمی عقلی و علمی אوج به אنسان ،ظهور رسیدن فرא و אنتظار با .بیاموزیم ،אست آنها אز
 محقق ،عالم خلقت و آسمانی کتب אنزאل و رسل אرسال אز אصلی غایت ضرتح آن ظهور با
 .هستند روزی چنین אنتظار در که دאرند رא אفتخار אین مسلمانان و شیعه .شودمی

 خدאوند אز אیشان پیروאن و شیفتگان ۀهم به حضرت آن والدت تبریک ضمن אینجانب
 و عزیز مردم و باشممی زمان אمام نینورא وجود فرج در تعجیل خوאستار عانهمتضرّ متعال
 אین به خاصی توجه אسالمی אنقالب برکت به אخیر سالهای אین در بحمدאهللا که والیی
 به رא خود بیشتر هرچه نمایند سعی ،نمود قدردאنی آنان אز باید و אندنموده پیدא ءאوصیا خاتم
  .אهللا شاءאن .دگیرن قرאر وאقعی منتظرאن صف در و نزدیک حضرت آن ۀعالی אهدאف

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٦/٦/٨٤ 
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 حاضر عصر در مهدویت אجالس نخستین

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 ترینمهم که مهدویت قضیۀ به خاصی توجه کنونی عصر در که شاکریم رא متعال خدאوند
 אز بیش אمروزه و فرمود عنایت אست، بشری حیات در אمر سازترینسرنوشت و مسئله
 مردم عامۀ طورهمین و پژوهشی مرאکز و دאنشگاهی و حوزوی علمی فلمحا گذشته

 .دאرند توجه אمر אین به سرشت،پاک جوאنانخصوصاً 
 ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ حجّت حضرت مبارک وجود به توجه که אست آن مهم

 گردد ارجخ صرف אعتقاد محدود دאئرۀ אز باید دאرد، ما مذهب و دین אعتقادאت در ریشه که
 در تر دقیق بررسی با باید .گردد بیشتری کندوکاو آن عملی و علمی فوאید و آثار در و

 تر روشن אنسانها، شخصی אفعال و جامعه حرکت در گذאر تأثیرאمور معتبر منابع و روאیات
 طور به و بشناسیم جریان אین אز رא سعادت سوی به حرکت صحیح معیارهای باید .گردد
 אز نیز و אمامت مسئلۀ אصل אز صحیح درک و عمیق توجه با که نمود אدعا توאنمی قطع
ـ علیه  معصوم حضور با که نماییم مالحظه رא آثاری همان قادریم حضرت آن وجود

 مردم شدن محروم و مقدس وجود آن غیبت با אلبته .شودمی مشاهده و مالحظه אلسالم ـ
 אما .بود خوאهیم محروم برکات و فیوضات زیادی مقدאر אز طبعاً ظاهری رؤیت אز جامعه و

 نماییم تزریق جوאنان میان و جامعه در رא فرهنگ אین چنانچه אینکه אست روشن که آنچه
 אیشان و אست مبارک وجود آن محضر در ما אجتماعی و شخصی حرکات و אعمال همۀ که

 به دیگری کلش کردאر، و رفتار نحوۀ صورت אین در دאرند، ما אمور همۀ بر کامل אحاطۀ
 .گرفت خوאهد خود
 شخصیتهای و وאال אنسانهای توאنمی جامعه، در مهدویت فرهنگ نمودن پیاده با
 אز رא حضرت آن حکومتی شیوۀ دقیق نگرشی و کامل تتبع با אگر .نمود تربیت رא بزرگی
ـ صلی  پیامبر جدش سیرۀ אز حضرت آن که بدאنیم و نماییم אستخرאج موجود منابع میان
 صلوאت فضلأ علیه ـ علی אمیرאلمؤمنین زندگی همچو אو زندگی و پیروی  علیه وآله ـאهللا

 توאنیممی آنگاه ،)میرאلمؤمنینأ عیش إال والیعیش אهللا رسول بسیرة یسیر (אست ـ אلمصلین
 رسول אگر خیر؟ یا دאریم آمادگی کائنات قبلۀ آن سرور אز پر ظهور برאی وאقعاً که بفهمیم
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 که آنچه אگر و شود سنجیده אو رאه و روش و سیره با باید چیز همه و אست رאکب میزאن خدא
 چنین هم کبری حجّت آن پس باطل، אست مخالف آنچه و אست حق بود אو با موאفق
 و אسالم دین אحیاکنندۀ حضرت آن .ظهور زمان در هم و زمان אین در هم بود؛ خوאهد
 و آمال مورد خاندאن אین و אسالم که رא هرآنچه و אست خود طاهرین אجدאد و پیامبر سنت

 .شد خوאهد محقق حضرت آن ظهور با אست بوده آنان آرزوهای
 شکفتن دنبال به که معظّم دאنشگاهیان و علمیه های حوزه محترم وאساتید علما شما אز
 بسیاری بگویم صرאحت به باید .کنممی تشکر خود سهم به باشید،می مهدویت علمی אبعاد
 روאیات و آثار و منابع الیالبه در و אجمال در هنوز عظیم אمر אین پیرאمون علمی حقایق אز

 אین در אولیاء و عظام אنبیاء رسالت تکامل و بشری خلقت عظیم سرّ .אست مانده باقی وאرده
 آن غایات و אهدאف شدن روشن و قیام و ظهور حقیقت به بردن پی برאی .אست نهفته אمر
 و دقیق طور به باید .باشیم دאشته אلهی אهدאف و دینی دستورאت همۀ بر کاملی אحاطۀ باید

 אرباب و مذאهب همۀ با حدوث بدو אز אسالم دین تکامل نحوۀ که شود روشن علمیکامالً 
 אمیدوאرم .بود خوאهد چگونه אست، خلقت خاتمۀ که زمان آن در و אست بوده چگونه مکاتب
 عملی و علمی درر אز رא جامعه بتوאنید یشتر،ب هرچه فکری تعامل با אجالس אین در که

 آن وאقعی یارאن و سربازאن אز رא ما همۀ אهللا شاءאن خدאوند و سازید مند بهره مهدویت
 . ـ أجمعین  علیهم אهللا سالم ـ אلطّاهرین جدאدهأ بحق .دهد قرאر حضرت

 لنکرאنی فاضل محمد
١١/٧/٨٤ 

 وهابیت باورهای بر نقدی همایش

 אلرحیم حمنאلر אهللا بسم
 لهآ وعلی محمد אلقاسميأب نبینا و سیدنا علی وאلسالم ةوאلصال אلعالمین رب אلحمدאهللا

 .أجمعین أعدאئهم علی אهللا ةولعن אلمعصومین אلطّاهرین אلطیّبین
 بیت אهل و )ص(عبدאهللا بن محمد پیامبرאن خاتم بر مالئکه و خدאوند صلوאت و سالم
 در دین حقیقت و אندنبوی رسالت حافظان و אلهی وحی حقیقی حامالن که אیشان طاهرین
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 برאی هموאره אسالم دشمنان אسالم تاریخ طول در .אست یمتجلّ آنان روش و سنت و کالم
 برאی .نددאد می قرאر هجمه مورد رא آنان مکتب و مقدسه אنوאر אین ،مکتب و دین با مقابله
 و خدאوند صفات سایر و توحید אز تعریف بهترین که אست روشن باאنصافی مسلمان هر

 ساخته و مجعول مسلک אین آنگاه .אندبوده نورאنی ذوאت אین همانا موحدאن אلگوی زیباترین
 به رא معنا אین خالف خود ۀنجاهال حمالت رأس در وهابیت یعنی بیگانه و کفر ۀپردאخت و

 .אنددאده نسبت אیشان پیروאن و آنان
 وאرد بیت אهل مذهب بر رא شرک ءאفترא وهابیت אچر که אیدنموده אلؤس خود אز آیا
 نیست אین ؟شمردندمی مباح رא آنان مال و جان و خون و مشرک رא شیعه چرא ؟אندنموده
 نمودن تهی حقیقت در و אسالم ۀپیکر אز بیت אهل حذف آنان אساسی هدف آنکه مگر
 .باشدمی ،אست אسالم אصل نفی با مساوی که حقیقت אین אز אسالم
 رא دאرאندین و אست دین سرطانی ۀغد که مسلک אین کنونی زمان در که אست شنرو
 دאده قرאر تهدید مورد ،نیستند ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل مکتب پیرو که رא کسانی حتی و

 אین אز .دهدمی אدאمه خود شیطانی فعالیت به تریوسیع ۀدאمن در و بیشتری شتاب با ،אست
 معرفی با که אست آن فرهنگی و علمی و دینی مرאکز و علمیه ۀسمقد هایحوزه ۀوظیف جهت
  خصوصاًمسلمان مردم آنان אز جستن تبری و بیزאری אظهار و منحرف گروه אین وאقعی ۀچهر
 אز אسالم که شود אعالم عالم در موجود مکاتب و دنیا ۀهم به و دننمای آگاه رא جوאن نسل
 אسالم نام به آنان ۀوحشیان و زشت אعمال و دعقای و אفکار نباید و אست بری گروه אین
 محبت و فتأر با همرאه که حقیقی אسالم אینان که شود گفته همه به باید .شود تمام عزیز
 .אندنموده متحجّر و جامد و متعصب و خشن אسالم به تبدیل رא אست رحمت و عطوفت و

 ١٢٢٥ و ١٢٢١ و ١٢١٦ سالهای در بویژه رא آنان  مکرّریورشهای تلخ ۀخاطر دنیا مردم
 ملکوتی بارگاه به جسارت و معالّ کربالی در مسلمان هزאرאن قتل و عرאق ۀمقدس אعتاب به

 مرحوم .אندنبرده یاد אز אشرف نجف ۀمحاصر و ـ علیه אلسالم ـ אلحسین אباعبدאهللا سیدאلشهدא
 )٦٥٣ ص ٧ جلد در( אلکرאمه مفتاح سنگگرאن کتاب در عاملی محمدجوאد سید فقیه ۀعالم
  :فرمایدمی چنین ١٢٢٥ سال حوאدث ۀدربار

 ةبمقال אلقاتلین ةعنیز من عرאبאأل أحاطت قد و אلحال وאختالل البאل تشویش مع
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 زوאر وאبنه و طرقאل قطعوא وقد אلحسین مشهد و شرفאأل بالنجف يאلخارج يאلوهاب
  .غفیرאً جمعاً منهم وقتلوא شعبان نصف زیاره من منصرفهم بعد אلحسین

 نشده پاک ذهنها אز بقیع ۀאئم قبور تخریب جنایت بزرگ ۀفاجع و شوم ۀخاطر نیز و
 و بدعتها و تحریفها و گروه אین دینی و אعتقادی و علمی جنایات تاریخ هرگز و אست

 منحرف ۀفرق אین ننگین تاریخ .کرد نخوאهد فرאموش رא دین در آنان عظیم אنحرאفهای
 دیگر برخی و عرאق در אمروزه و بوده אعرאض هتک و حترمهم نفوس قتل و سفاکی אزمملوّ 
 و هاحسینیه و مساجد و مقدسه ۀאمکن بر تعرضات و وحشیگریها همان تکرאر شاهد بالد אز

 بیت אهل دאرאندوست و شیعیان به توهین و جماعات و جمعه نمازهای و مذهبی تجمعات
 .هستیم طهارت و عصمت

 אلبیت אهل حرم אز و ـ علیها אهللا سالم ـ معصومه ۀاطمف مطهّر مرقد کنار אز אینجانب
 علی אالئمه ثامن شریف مضجع به אرאدت و سالم و خلوص אظهار ضمن ـ علیهم אلسالم ـ

 در نظر אهل و نویسندگان و بزرگان شما به ـ وאلثناء אلتحیة آالف علیه ـ אلرضا موسی بن
 هستید آن صدد در و אیدگمارده  همّتوهابیت باورهای نقد جهت به که علمی نشست אین
 و فرستاده درود ،بخشید אلتیام ،אندآورده وאرد دین ۀپیکر بر ضالّه ۀفرق אین که رא زخمی که
 :دهممی قرאر توجه مورد رא نکته چند و نمایممی قدردאنی و تشکر محترم مسئولین אز

 که رא ظلمهایی و عفجای ،אخیر ۀلسا دویست تاریخ کتب در غور و مطالعه و تحقیق با .١
 وאرد شیعه خصباأل و مسلمانان بر و آن آثار و אسالمی بالد و אسالم بر ضالّ گروه אین
 خطرאت אز رא مردم و منتشر مختلف حوسط در و تعدّدم زبانهای به و אستخرאج رא אندنموده
 .نمایید حذر بر فرقه אین
 باورهای و אنحرאفات نقد به علمی جلسات و یتخصّص کالسهای تشکیل با ترسریع هرچه .٢
 .شود گرفته فرهنگی مجامع در رخنه و نفوذ هرگونه جلو ین مبلّغتربیت با و بپردאزید آنان
 باشند دאشته بیشتری אهتمام אمر אین به علمیه هایحوزه خصوصاً علمی مرאکز אست الزم .٣
 جهت אین אز رא نانآ و آگاه گروه אین تهدیدهای و خطرאت אز رא عزیز طالب و دאنشجویان و

 در سیما و صدא خصوصاً گذאر تأثیرو عمومی هایرسانه که אست آن אنتظار نیز و سازند بیمه
  .بپوشند عمل ۀجام بزرگ ۀوظیف אین به و دאده نشان خود אز رא بزرگی همّت زمینه אین
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 عنایت بیشتر توفیق بیت אهل مکتب و دین אز حرאست در رא ما ۀهم خدאوند אمیدوאرم
 مقدمه لترאب אلعالمین وأروאح يروح ـ  אألعظمאهللا یةبق אنصار و אعوאن אز رא ما ۀهم و رمایدف

 .אهللا شاءאن .دهد قرאر ـ ءאلفدא
 لنکرאنی محمدفاضل
١٠/٩/٨٤ 

 کتاب جعلی אلفرقان אلحق

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 אسالمی  در کشورאلفرقان אلحقאثر אنتشار کتابی مجعول و مضلّ به نام خبر وحشت
 موج کاملی אز تأثر و نارאحتی و شگفتی و تعجب رא برאنگیخت و قرآن مجیدکویت در برאبر 

 چرא در یک کشوری که هویت و شخصیت آن به אسالمی :אین پرسش رא به وجود آورد که
بودن آن אست کتابی در مقابل قرآن که تنها معجزۀ همیشگی אسالم تا אبدیت و آخر دنیا 

برخی אز مدאرس  مخصوصاً آنکه بر حسب مسموع در ؛אند אنتشار پیدא کندتوباشد، میمی
 !אبتدאیی تدریس شود؟

 ن אمتیاز قرآن אین אست که دست بشر در آن نقش ندאشته אوّلی:در אین رאبطه باید گفت که
و אز طرف خدאوند متعال که عالم کامل به جمیع شئون بشری و نیازمندیهای دنیا و آخرت 

 . و مانند آن گوאه אین معنی אست»إنّا أنزلناه في لیلة אلقدر« شده و آیۀ مبارکۀ אو אست، نازل

توאند در برאبر قرآن  چگونه می،بنابرאین کتابی که دست بشر در تألیف آن دخالت دאشته
אگر جن و אنس دست به دست هم بدهند و אز : فرمایدقرآنی که می! جایی پیدא کند؟

توאنند مانند آن رא بیاورند و حتی مانند یک سورۀ د، نمیکمکهای متقابل אستفاده کنن
تاریخ نشان . توאنند بیاورند نمی،تر سورۀ مبارکۀ کوثر אستکوچک قرآن که אز همه کوچک

 ولی با אستهزאء و ؛אی بیاورندخوאستند در مقابل سورۀ کوثر سورهدهد که אفرאدی میمی
 و غیر مرئی غیر مسلمانان در چاپ و عالوه دستهای مرئی. نشینی کردندفضیحت عقب

نشر آن فعالیت دאشتند و پیدא אست که غرض مهم آنان گمرאه کردن برخی אز مسلمانها و 
 . אستقرآن مجیدپایین آوردن قدر و منزلت 
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 خوאهم که هرچه زودتر و بیشتر در جلوگیری אز אنتشار אینمن אز دولت אسالمی کویت می
کما אینکه . گونه אمور شودازه ندهد کشور אسالمی دچار אینکتاب ساعی و کوشا باشد و אج

 ه ـس سرّ که عاشق و فریفتۀ حضرت אمام خمینی ـ قدّجمهوری אسالمیאز مسئولین محترم 
خوאهم برאی مبارزه با אین کتاب به پا خیزند؛ مخصوصاً אز و نظام و אنقالب هستند، می

 نقش بسیار مهمی هتوאنند در אین بارمسئولین محترم صدא و سیمای نظام אسالمی که می
رא אیفا کنند؛ زیرא کشور ما بحمدאهللا در صحنۀ پهناور گیتی تنها کشوری אست که در آن 

 .وאلسالم علی من אتبع אلهدی .باشد برقرאر میتشیّعحکومت 
 ١٣٨٤ دی ماه ٢

 محمد فاضل لنکرאنی

 غدیر سعید عید

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 یعصمک وאهللا رسالته بلغت فما تفعللم وإن ربک من إلیک نزلأ ما غبل אلرسول یهاأ یا
 .אلناس من

 ترینباאرزش و بهترین אز ـ علیهم אلسالم ـ معصومین אئمۀ والیت و אمامت بزرگ نعمت
 )ص(אکرم نبیّ رسالت אمامت، تحقق با .فرموده عنایت ما به متعال خدאوند که אست گوهری
 אستمرאر که دאنست باید .رسید خود دאئمی باطن و غایی مرحلۀ به אسالم دین و تکمیل
 آن خاتمیت و אست אمامت گرو در אسالم حقیقی تدאوم و خدאوندی دستورאت و אلهی אحکام
 که ثقلین معتبر حدیث طبق بر .אست نهفته عظیم אمر همین در دین אین بودن جاودאنی و
 با طرאزهم و سنگهم אمامت، و عترت אست، سنی و شیعه بین متوאتر و مسلّم אحادیث אز

 و دאئمی هم عترت باید אست، همیشگی و دאئمی خدאوند کالم אگر و אست کریم قرآن
 عترت و قرآن بین حقیقی אفترאق که אست آن شریف حدیث אین אز مستفاد .باشد همیشگی
 رو אین زא .باشند دאشته مفهوم و معنا یکدیگر کنار در باید دو אین قیامت تا و ندאرد אمکان
 عترت به تمسک جز طریقی هیچ אلهی وحی به حقیقی تمسک برאی گوییممی که אست
 و אمامت حقیقت به باید قرآن حقیقت باطن به رسیدن برאی که دאنست باید .ندאرد وجود
 به אگر و هستیم شریفه آیات مخفی گنجهای و درر אستخرאج دنبال به אگر .زد چنگ عترت
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 آمیخته و تزویر و فتنه אز مملوّ دنیای و تالطم אز پر جامعۀ در کریم قرآن کردن پیاده دنبال
 .برسیم آن به معصومین אئمۀ هدאیت طریق אز باید هستیم، אنحرאفی مکتبهای و مذאهب به

 معادالت توאنست که ـ אلشّریف قدّس سرّه ـ خمینی אمام عظیم نهضت و ما אسالمی אنقالب
 جهت אین אز سازد خود متوجه رא مستضعفان و אنسانها ۀهم قلوب و زند هم بر رא دنیا مهم
 برאی باید .אست والیت و אمامت אز  برخاسته کلمه یک در و عاشورא و غدیر در ریشه که بود
 .سازیم آشنا آن אهدאف و غدیر با رא خود بیشتر هرچه آن تدאوم

 و دאرאنتدوس همۀ و شیعیان و مسلمانان همۀ به سعید عید אین تبریک ضمن אینجانب
 خوאهممی نظر و فکر אهل و دאنشجویان و طالب خصوصاً طبقات همۀ אز والیت، محبان
 رא خویش کردאر و عمل و دل و قلب و برده بهره بیشتر هرچه אمامت گستردۀ سفرۀ אز که

 .تعالی אهللا شاءאن .بنمایند آنان رهنمودهای به معطّر و مزیّن همیشه
 فاضل محمد
٢٨/١٠/٨٤ 

 گرجستان در یرغد کنگرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 آله وعلی محمد אلقاسميأب ونبینا سیدنا علی وאلسالم ةوאلصال אلعالمین رب هللا אلحمد
 .أجمعین أعدאئهم علی אلدאئم عنلوאل אلمعصومین אلطّاهرین אلطیّبین
 بلغت افم تفعللم نإو ربک من لیکإ أنزل ما بلغ אلرسول أیها یا :وتعالی تبارک אهللا قال
 .سאلنا من یعصمک وאهللا رسالته

 אرزאنی بشریت به خدאوند که אست موهبتی ترینبزرگ عظام ءאنبیا توسط بشر هدאیت نعمت
 אست آن مسلمانان ما אفتخار و کندنمی برאبری آن با אمری هیچ که אست عظیمی منّت و دאشته
 אلهی پیامبر ترینرگبز توسط خدאوندی شریعت ترینجامع و هدאیت אین کامل ۀمرحل که

 אست אدیان ترینکامل و אلهی ءאنبیا ۀهم تبلیغ ۀنتیج و عصاره אسالم دین .گردید ما نصیب
 .ددאشتن رא אو حضور درک آرزوی گذشته ءאنبیا ۀهم که אست شخصیتی دین אین آورپیام و

 مأمور که رא آنچه ،خویش مبارک زندگی سال سه و بیست طول در אسالم گرאمی رسول
 فرאوאن زحمات و رنجها متحمل مقدس رאه אین در و فرمودند بیان مردم برאی بودند آن تبلیغ هب
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 دאده نجات پرستیبت ذلت و نادאنی و جهل پرتگاه אز رא جاهلیت بند در אنسان אینکه تا شدند
 دست به فرאوאن رنج با آنچه אست ممسلّ .تאس אللهیةخلیف شأن خور در که رسانیدند آنجا به و
 همیشگی و جاودאنی دین אین که باشند کسانی ،אسالم گرאمی رسول אز بعد باید .بماند باقی مدهآ
 باشند کسانی آن توضیح و تفسیر و قرآن آسمانی کتاب تبیین برאی باید .نمایند پاسدאری رא
 ایدب .نمایند بیان مردم برאی فرموده אرאده تعالی و تبارک خدאوند که رא آنچه دقیقاً بتوאنند که

 جامعه برאی رא خدאوند مقصود صحیح صورت به و باشند عصمت ۀدرج وאجد که باشند کسانی
 موضعی در و אلودאع ةحج در متعال خدאوند دستور به אکرم پیامبر جهت אین אز .نمایند تبیین
 به رא ـ علیه אلسالم ـ طالبאبی بن علی ،گسترده و عمومی אبالغ یک در خم غدیر نام به

 آغاز אز حتی مختلف مناسبتهای در عزیز پیامبر گرچه .فرمود معرفی خود شینجان عنوאن
 خدאوند طرف אز אما بود نموده تفهیم مردم به رא אمر אین متفاوت عبارאت و אلفاظ با ،رسالت
 شما بر من که طوریهمان :که کند بیان مسلمانان אز فرאوאن جمع یک در که شدمأمور 
 و موال من که یهرکس و دאرد رא والیت نحوه همان هم الم ــ علیه אلس علی دאرم والیت

 حق در سپس و »مواله يعل فهذא مواله کنت من« :طورهمین هم علی هستم אو سرپرست

 من عاد و وאاله من وאل אللهم« :کرده نفرین رא אو دشمنان و فرموده دعا بزرگوאر آن دوستان

 אلیوم« :فرمود خدאوند که بود جریان אین אز بعد »خذله من وאخذل نصره من אنصر و عادאه

 برאی رא دین אمروز »دیناً سالمאإل لکم ورضیت ينعمت علیکم وأتممت دینکم لکم أکملت

 کامل خدאوند دین ،والیت تحقق با بنابرאین .کردم تمام شما بر رא خود نعمت و کامل شما
 .گردید دین אکمال و نعمت אتمام و والیت عید ،غدیر عید و گشت
 رא طرقی بلکه אندنموده نقل مختلف طرق به خود کتب در فریقین رא شریف حدیث ینא
 که אست خبری آن אز بیشتر تعدאد نظر אز مرאتب به אندنموده ذکر سنت אهل علمای که

 که طوری به نیست אلهی فرمان אین صدور در אنکار جای هیچ و אندنموده نقل شیعیان
 אظهار و گفته تبریک ـ علیه אلسالم ـ אمیرאلمؤمنین به یمعظ אجتماع آن در حاضر مسلمانان
 صدور به نسبت توאنندنمی و نتوאنستند که کسانی باألخره و »يعل یا لک بخ بخ« :دאشتند

 و אسالم علمای אلبته صد که برآمده آن ویلأت صدد در ،کنند تردیدی شریف حدیث אین
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 که אندنوشته کتابها آن ۀبار در و مودهن دفاع آن אز אسالم وאقعی مدאفعین و منصف אفرאد
 .אست کتب אین بهترین אز یکی אلغدیر سنگگرאن کتاب
 ترینباאرزش ـ علیهم אلسالم ـ معصومین אئمۀ والیت و אمامت بزرگ نعمت که دאنست باید
 تبعیّت با و אلهی متین حبل אین به تمسک با .אست فرموده عنایت ما به خدאوند که אست گوهری

 در نجات و هالکت .زد رقم رא آخرت و دنیا سعادت توאنمی که אست طیّبه ۀشجر نאی אز
 אز پر دنیای در .אست آنان אز بریفرمان و ءوال و حب در و خاندאن אین به אعتقاد عدم و אعتقاد
 و حیله אز ماالمال و نحیف و باطل عقاید אز مشحون و تجاوز و ظلم אز آکنده و אمروز ظلمت
 אنوאر و عترت منیر سرאج دאرد دאئمی و حقیقی روشنایی که چرאغی تنها زور و نگنیر و تزویر

 ،زمان حیّ حجّت  خصوصاًאیشان طاهرین אوالد و طالبאبی بن علی فروغ אز پر و مشعشع
 و ما .אست ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אلزمان صاحب حضرت دورאن مطلق ولی
 و یافت دست قرآن حقیقت به توאنمی که אست مقدسه אتذو אین پرتو در بدאنیم باید ههم
 .نشیندمی ظهور همنصّ به قرآن هدאیتگری ،אیشان تفسیر و بیان با .برد بهره آن هدאیت אز

 و تشکر ضمن و شیعیان و مسلمانان ۀهم به سعید عید אین تبریک ضمن אینجانب
 ۀهم به و شیعیان و لمانانمس ۀهم به ،مهم مجلس و אجتماع אین برگزאرکنندگان אز تقدیر
 אین אز مبادא که کنممی توصیه ،نظر و فکر אهل و طالب و دאنشجویان خصوصاً طبقات
 ممترنّ و نمزیّ همیشه رא خود زبان و دل و قلب باید و باشیم محروم אمامت ۀگسترد ۀسفر
 آنان اتکلم با مطابق که אست خیری آن ،حق بدאنیم باید .بنماییم آنان ررباردُ کلمات به
 و حب وאدی אز نه مطلب אین و אست باطل وאقعاً دאنندمی باطل آنان که رא آنچه و باشد
 :فرمودند که אست ـ صلی אهللا علیه وآله ـ خدא رسول کالم به مستند ست؛ بلکهא تعصب

 ».دאر حیثما معه یدور يعل مع وאلحق אلحق مع يعل«

 ـ علیهم אلسالم ـ طاهرین אئمۀ و مبرپیا و אسالم وאقعی پیروאن אز رא ما ۀهم خدאوند
  .تعالی אهللا ءشاאن .دهد قرאر

 ١یلنکرאن فاضل محمد
                                               

 .٣/١١/١٣٨٤ אفق حوزه؛ ٢٨/١٠/١٣٨٤، جمهوری אسالمی. ١
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  )ص(پیامبر ساحت به غربی مطبوعات אهانت

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 )ص(אکرم پیامبر אمّت و عالم مسلمانان ،)ع(אلحسین אباعبدאهللا شهیدאن ساالر عزאدאری אیّام در
 پیامبر مقدّس ساحت به غربی تعدّدم هایروزنامه אهانت .ودندنم پیدא رא مضاعفی مصیبت
 مزدور هایرسانه طریق אز آن وسیع אنتشار و אست אنبیاء برترین که אسالم אلشأنعظیم
 ،آسمانی معارف طبق بر .ساخت دאرجریحه رא همه قلوب و عزאدאر رא همه אلحاد و کفر به وאبسته
 ۀهم پیروאن و مذאهب ۀهم אمروز و אست אلهی אنبیاء ۀهم به אهانت אسالم پیامبر به אهانت
 و אهانت אین .ددאرن אظهار رא خود مخالفت و جویند تبرّی אمر אین אز باید آسمانی אدیان
 قبلی אدیان ۀهم ۀفتیا تکامل که عزیز دین אین که کندمی آن אز کشف گستاخی چنین
 توجه سبب אموری چنین אنندبد باید אسالم دشمنان و אست یافته گیریچشم رشد אست،
 אستکبار شوم هاینقشه ۀאدאم در אهانت אین .بود خوאهد دین אین به אنسانها و مردم بیشتر
 אینتیجه نیز אکنون نگرفتند אینتیجه گذشته در که طوریهمان و אست אسالم مقابل در

 .گرفت نخوאهند
 برخورد هاتوطئه אین با אیرאن جمهوری אسالمی دولت אوّل ۀدرج در که אست آن אنتظار
 کشورهای در دنیا بیدאر مسلمانان تاکنون بحمدאهللا که طوریهمان و بنماید قوی و جدّی
 و سردهد رא خود אعترאض فریاد אیرאن אنقالبی و مسلمان ملّت ،אندبرآورده فریاد مختلف
  .نمایند دفاع אسالم دین و )ص(پیامبر مقدّس حریم אز گذشته مانند

 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٧ אلحرאم محرم سوم

١٣/١١/٨٤ 

 فلسفی علی میرزא אهللا آیت אرتحال

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .ءيش الیسدها ثلمة سالمאإل يف ثلم אلفقیه אلمؤمن مات ذאإ

 میرزא حاج آقای אهللا آیت حضرت وאرسته و متقی فقیه بزرگوאر عالم אرتحال خبر دریافت



 مسند مرجعیت بر ٥٢٠

 

 بزرگ مرد آن .دنمو אیجاد אندوه و تأثّر אز کامل موجی ـ אلشّریف قدّس سرّه ـ فلسفی علی
 خویی אلعظمی אهللا آیت ۀبرجست ۀتالمذ אز و אشرف نجف ۀمقدس ۀحوز یافتگانتربیت אز که
 بن علی אلحجج ثامن مقدس جوאر אیرאن، به مرאجعت אز بعد بود ـ علیه تعالی אهللا رضوאن ـ

 رضوی مقدس אنوאر אز אستضائه با و برگزید رא ـ وאلثناء אلتحیة آالف علیهما ـ אلرضا موسی
 رونق مشهد ۀمقدس ۀحوز به جدאً و گماشت همّت بزرگان و فضال تربیت و تدریس به

 خویش אصولی و فقهی مکتب با رא شماریبی شاگردאن و بخشید علمی عظمت و کامل
 .تساخ آشنا

عجّل  ـ  אألعظمאهللا بقیة حضرت وאالی مقام به אول ۀدرج در رא مصیبت אین אینجانب
 ءعلما و علمیه هایحوزه به بعد ۀمرتب در و نموده عرض تسلیت ـ אلشّریف فرجه تعالی אهللا
 جناب باألخص و دאمادها و فرزندאن و بازماندگان و مشهد ۀمقدس ۀحوز خصوصاً بزرگان و

 אز که ـ فاضاتهإ دאمت ـ فلسفی محمد شیخ حاج آقای وאلمسلمین אالسالمتحج مستطاب
 جبرאن رא ضایعه אین حدّی تا بتوאند אیشان نزدیک ۀآیند در که نمایممی مسئلت خدאوند
 دאدن دست אز و فقدאن جهت אز هم فعلی شرאیط در شخصیتی چنین אرتحال باألخره و نمایند
  .دیאفرא چنین تربیت برאی شرאیط و אقتضاء عدم جهت אز هم و אست تأثّر موجب آنان
 مصادف که אیّام אین در و متعالی رא אیشان درجات که نمایممی لتمسئ متعال خدאوند אز
 هرچه و محشور ـ علیه אلسالم ـ אلحسین אباعبدאهللا با رא אیشان ،אست حسینی عاشورאی با

  .دهد قرאر ـ علیه אلسالم ـ رضا حضرت عنایت مورد بیشتر
 لنکرאنی فاضل محمد

 ١٤٢٧ عاشوאری
)٢٠/١١/١٣٨٤( 

 چالشها و رאهکارها شناسی،شیعه همایش

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 آله وعلی محمد אلقاسميأب ونبینا سیدنا علی وאلسالم ةوאلصال אلعالمین رب هللا אلحمد
 .أجمعین أعدאئهم علی אهللا ةولعن אلمعصومین אلطّاهرین אلطیّبین



 ٥٢١ پیام آفتاب

 شتربی هرچه אست الزم ،אیمدאشته کمتر رא آن نظیر شاید که زمانی حساس مقطع אین در
 طهارت و عصمت بیت אهل منظر אز و אست رאستین אسالم אصیل فرهنگ که شیعه مذهب ۀدربار
 ۀناحی אز که تهاجمی بامخصوصاً  ؛باشیم دאشته کامل تدقیق و تحقیق ،אیمیافته دست آن به

 مذهب در تنها پویایی و تحرک که אنددریافته آنها  زیرא؛شودمی آن به غرب و شرق سیاستهای
 بر رא عظیم قیام ـ علیه تعالی אهللا رضوאن ـ خمینی אمام که نمودیم مالحظه و אست شیعه
 طاهرین אئمۀ عملی و علمی ۀسیر در که مذهب אین אصیل مبانی به توجه با و مکتب אین ۀپای

 .بود نهفته معنا همین در אلهی و عظیم مرد آن موفقیت رمز و نمود אستوאر ،אست یافته تجلی
 مطرح کنونی دنیای در شیعه אیرאن جمهوری אسالمی مقدس نظام برکت به אمروز بحمدאهللا
 אندیشمندאن و جهانیان ۀهم بر شیعه معرفی نهضت אین مهم آثار אز یکی حقاً و אست گردیده

 :نماییم توجه باید رא نکاتی جهت אین אز .بود دنیا ملتهای و
 به نسبت معاصر نجها در شدیدی بسیار گرאیش که دאرند توجه همگان אمروز .١
 و گردیده دوچندאن مخالفتها و دشمنیها ،آن موאزאت به و אست آمده وجود به شیعه مذهب
 אین با مخالفت جهت عمیق אیتوطئه و جدید طرحی دنبال به هرساعت بلکه هرروز
 هایحوزه و بزرگان و علما طریق אز אست الزم אول ۀدرج در אینبنابر .باشندمی مکتب
 زبانهای به אستداللی و אجمالی صورت به و مفصل و مختصر صورت به شیعه عقاید علمیه
 .یابد אنتشار دنیا در مختلف
 سایتهای خصوصاً هارسانه یا و مطبوعات طریق אز فرאوאنی شبهات کنونی زمان در .٢

 مرکزی قم ۀمقدس ۀحوز در אست الزم .شودمی אلقا مکتب אین با مخالفت برאی ضددینی
 گرچه .شود دאده مناسب پاسخ آنها به و باشد شیعه به مربوط شبهات وریآجمع متصدّی
 به אما دאرند אهتمام אمر אین به و دאرد وجود مقدسه ۀحوز אین در یمرאکز אمروزه بحمدאهللا
 .شود دאده بیشتر تعمیق باید که رسدمی نظر
 مذאهب אز برخی طریق אز رא قرآن تحریف ۀאندیش אسالم دشمنان گذشته زمانهای אز .٣
 سایر با موאجهه در مهم چالشهای אز یکی אمروزه و אنددאده نسبت حق مذهب אین به אسالمی
 و אست شده زیادی تالشهای אتهام אین به پاسخ و برخورد در چه گر .אست אمر همین مذאهب
 هنوز که رسدمی نظر به אما אندنموده تألیف رא فرאوאنی کتب و مقاالت حال و گذشته بزرگان
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 ییאههار نشستهایی چنین در אست الزم .بزدאییم رא پیرאیه אین کامل صورت به אیمنتوאنسته
 پاک אسالم ۀبدن אز نهایت در و شیعه دאمن אز نسبت אین کلی طور به אهللا شاءאن تا شود אندیشیده
 .نماییم مأیوس ،אست אسالم אساس نمودن متزلزل صدد در طریق אین אز که رא دشمن و شود
 אمر אین که אست شیعه ۀحق مذهب در خرאفات دאدن رسوخ ،دورאن مکارאن کیدهای אز .٤
 وجود به و مذهب جعل بهتوسّل م مذهب אین با برخورد برאی گاهی .دאرد نیز طوالنی ۀسابق یک

 مذهب אین ۀپیکر در خرאفات نمودن وאرد دنبال به گاه و شدندمی خرאفی مسلکهای آوردن
 که خرאفی مطالب که نمایندمی سعی مختلف طرق אز אخیر سالهای در خصوصاً .אندبوده
 אین در رא אست مسلمانان و مؤمنین אذهان و فطرت با منافی و سلیم عقل با مخالف صد در صد

 به خود که آنچه به و منصرف مکتب אین אز رא אفکار بتوאنند درאزمدت در تا دאده رخنه مکتب
 ،جوאنان خصوصاً عزیز مردم نیز و علمیه هایحوزه و بزرگان و علما باید .دهند سوق آنند دنبال
 باید .بنمایند رא دقت کمال آن ترویج و شیعی معارف ۀאرאئ به نسبت و باشند بیدאر و هشیار
 رא مطالبی نیز مردم و نمایند خوددאری ،ندאرد قوی و صحیح مستند که مطالبی ذکر אز خطبا
  .باشد )ع(معصومین אئمۀ و )ص(אکرم پیامبر ۀمعتبر تسن و کریم قرآن به مستند که بپذیرند
 אز که ناب معارف אز بسیاری אیمنتوאنسته هنوز که آن אست تأسّف جای بسیار که אموری אز .٥
 و مردم طرف آن אز و نماییم معرفی مردم به رא אست رسیده ما به ـ علیهم אلسالم ـ معصومین אئمۀ

 معنوی و مادی مختلف אبعاد در ـ علیهم אلسالم ـ طاهرین مۀאئ که رא آنچه אز بسیاری אز شیعیان
 که אصیل معارف אین با همگان بیشتر هرچه و شود فکری باید و خبرندبی و אطالعبی ،אندفرموده
 مرאکز در شود سعی باید جهت אین אز .گردند آشنا یافت رא آن توאننمی دیگری مکتب هیچ در حقاً
  .یابد گسترش و تأسیس شناسیشیعه ۀرشت کشور خارج و دאخل یاههاگدאنش در خصوصاً علمی
 نمایممی تشکر کنندگانشرکت אز و شناسیشیعه همایش محترم مسئولین אز خاتمه، در
 عجّل אهللا ـ زمان אمام אلعصر صاحب حضرت خاص عنایت مورد بیشتر هرچه همه אمیدوאرم و

 عزیز مکتب אین به نسبت رא خود אصلی ۀوظیف بتوאنیم و گیریم قرאر ـ אلشّریف فرجه تعالی
 .אهللا ءشاאن .باشیم سربلند خدאوند پیشگاه در و دهیم אنجام

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٦/١١/٨٤ 
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  )ع(عسکریین بارگاه تخریب

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 رאجعون إلیه وإنا هللا إنا
 دلهای و قلوب که ــ علیه אلسالم  אلحسین אباعبدאهللا شهیدאن ساالر عزאدאری אیّام در

 و کفر دنیای אهانت و אست گدאز و سوز אز ماالمال و مصیبت אز آکنده شیعیان و مسلمانان
 شود،نمی تصور آن فوق قدאستی هیچ و אمورند ترینمقدس که )ص(رسول و خدא به ظلم

 ـ علیه یهاد אمام حرم אنفجار و هتک گدאزجان بسیار ثۀحاد بود، نموده دوچندאن رא مصیبت
 و ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ אلزمان صاحب حضرت مولد که سامرאء در אلسالم ـ
 قلوب گناه،بی مؤمنین אز جمعی شدن کشته و אست شیعه هایحوزه علمی مرאکز אز یکی
 .برد فرو عظیم אندوهی در رא شیعیان تمامی و غمبار رא همه

  مکرّرآنان خبیث אجدאد و آباء ،اریخت طول در که دאندنمی مگر هتّاک و ریزخون دشمن
 אین نورאنی صاحبان به אعتقاد و محبّت روز به روز אما آفریدند رא فجایعی چنین  مکرّردر

 عصمت بیت אهل אز پیروی אفتخار אنسان ملیون صدها אمروزه و گشت אفزون مقدسه אعتاب
 .دאرند رא طهارت و

 رא آنان אز پیروی אفتخار ما و زنده، ما ۀهم قلوب در )ص(پیامبر بیت אهل بدאند دشمن
 .نشست نخوאهیم عقب قدمی و ندאده رאه خود به تزلزلی هیچ مسیر אین در و دאریم و دאشته
 کشور אین به عظمت مجدّد بازگشت و رאقع دمجدّ حیات אز روزها אین که אسالم دشمنان
 אین وخصوصاً انندمسلمان بین تفرقه و دאخلی جنگهای אیجاد دنبال به אندگشته بیمناک

 شیعیان بیدאری با تاکنون بحمدאهللا אلبته که نمایندمی دنبال ظالم אشغالگرאن رא شوم طئۀتو
 .رسید نخوאهند אهللا شاءאن و אندنرسیده خود شوم هدف به ءعلما و بزرگان هایهدאیت و

 بقیةאهللا مقدس ساحت به رא مصیبت אین دאردאغ قلبی و אشکبار چشمی با אینجانب
 تسلیت شیعیان و مسلمانان تمامی و علمیه هایحوزه ۀهم و ـ אلفدאء له روحی ـ אألعظم
 .بود خوאهم سوگوאر و تعطیل عزא عنوאن به رא خود درس شنبه روز و نموده عرض
 دאده تسکین خود ولیّ ظهور با رא ما مجروح دلهای نمایممی مسئلت متعال خدאوند אز
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 يّأ ظلموא אلذین وسیعلم .شود برچیده وجود عالم אز وجنایت ظلم بساط زودتر هرچه و
 .ینقلبون منقلب

 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٧ אلحرאم محرم ٢٣

 ١٣٨٤ אسفند سوم

 بوشهر אستان شهدאی یادوאرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .یرزقون ربهم عند حیاءأ بل موאتاأ אهللا سبیل في قتلوא אلذین والتحسبن
 ما אسالمی و دینی فرهنگ در که אست زیبایی و عمیق بسیار های وאژه אز شهادت
 رא אیمان אز سرشار و مخلص אنسانهای قلوب عنوאن אین نفس و دאرد אلعادهفوق درخشش
 .سازدمی مطمئن خدאوندی خاص رحمت به و אمیدوאر

 فدאکاری با و گشته تعالیحق خاص عنایت مشمول که אست אی برگزیده אنسان شهید
 روאیات حسب بر که אست رو אین אز .سازدمی بیمه رא אی جامعه و ندهز رא אسالم خویش
 و باالتر אمر هیچ شهید و شهادت فوق אما دאرد؛ وجود باالتری نیکی هرخیری، فوق وאرده،
 .شودنمی تصور برّی هیچ
 بر شهادت باب بود، ملّت אین بر خدאوند ویژۀ عنایت خود که אسالمی אنقالب برکت به
 אین خالص و پاک جوאنان خصوصاً אفرאدی و شد گشوده אلهی خاص אولیاء زא אی عده روی

 کند ثبت ما تاریخ باید .شتافتند אمر אین אستقبال به عاشقانه دینی عمیق معرفت با سرزمین
 چگونه ـ علیه تعالی אهللا رضوאن ـ خمینی אمام دאهیانۀ رهبریهای ظل در کشور אین جوאنان که
 عالقۀ و عشق چه با و نمودند پیدא معرفت אلهی رحمت باب אین هب کوتاهی بسیار زمان در

 .ساختند میدאن אین آمادۀ رא خود وאفری
 باید .دهند قرאر بررسی و نقل مورد  جدאگانه رא אیرאن تاریخ אز قسمت אین نگارאن،وقایع باید
 که یشندبیند مدرّسان و אستادאن دאنش، و فکر אهل طالب، و دאنشجویان آگاهان، و عالمان
 .شد אلهی عظیم אمر אین متوجه تعالیحق طرف אز عنایتی چه با و جوאنان אین قلوب چگونه
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 سربلندی و کشور אین عزّت موجب شهادت که زد فریاد بلند صدאی با دنیا مردم به باید
 و کربال رא خود همیشگی و אصلی אلگوی ما شهیدאن که گفت باید .אست شده آن مردم
 باید .אند دאده قرאر حضرت آن فرزندאن و یارאن و ـ אلسالم علیهما ـ علی نب حسین و عاشورא
 و تهدیدها אز گاه هیچ بدیلی بی و عظیم پشتوאنۀ چنین با مردم אین که بدאند אستکبار دنیای

 بزرگ אمانت که رא אنقالب אین هرشرאیطی در و هرאسندنمی آنان ناجوאنمردאنۀ برخوردهای
 طوریهمان אست نموده ثابت ما گذشتۀ بدאنند باید .نمود خوאهند حفظ אست شهیدאن و خدאوند
 کنار در هم روحانیون و طالب אیستادند، رאسخ عزمی با غیور جوאنان نبرد مقدم خط در که

 بزرگی و عظیم אفتخار چه نمودند، دفاع مملکت و אسالم אز و گرفته دوش بر אسلحه تبلیغ،
 .باشیممی مند بهره آن אز و مباهات آن به ما همۀ که אست
 وسیلۀ به .برسانیم مردم و خود جوאنان به رא دین حقایق و دین شهادت، پرتو در باید ما
 در رא مردم و خدא برאبر در مسئولیت אحساس و دین به خدمت فکر باید شهادت و جهاد
 .دهیم رشد همه میان

 אین که رא وشهرب אستان مردم عامۀ و باאرزش بسیجیان و عزیز طالب شهادت باید
 تسلیت אما گفت؛ تسلیت و تبریک شد، تشکیل عزیزאن آن یادوאرۀ عنوאن به باشکوه مجلس

 شودمی دیده آنها نظیر کمتر که אفرאدی ،سلحشور و فدאکار مردאن چنین دאدن دست אز علت به
 اتنه همآن אسالمی کشور و אنقالب لحاظ אز هم و شخص لحاظ אز هم :ناحیه دو אز تبریک و

 وאقعی אسالم ـ علیهم אلسالم ـ معصومین אئمۀ منظر אز و باشدمی شیعی یعنی אسالمی کشور
 چقدر .مرزوقند و زندگان خدאوند نزد در آنان אینکه برאی شخصی نظر אز אما .אست تشیّع همان
 توאنمی אین אز باالتر سعادتی آیا .باشد مرزوق و حی ی،ربوب محضر در אنسان که אست نیکو
 אین که بودند אینان אینکه برאی אیرאن אسالمی אنقالب حفظ و جامعه نظر אز אما و نمود؟ تصور
 یافتیم دست کامل אمنیت به آنان فدאکاری سایۀ در ما و آوردند وجود هب ما برאی رא برکات

 אز نبود آنان אمثال و عزیزאن אین شهادت אگر جدאً .باشیممی مند بهره هرلحظه در آن אز و
 אنقالب زمان شرאیط אست الزم لذא و نبود باقی رسمی حتی قرآن אز و אسمی تیح אسالم
کامالً  אنقالب وאقعی אرزش تا شود گرفته نظر در طاغوت لحاظ אز هم و یاقوت نظر אز هم

 .گردد معلوم אست، אلهی نعمتهای ترینبزرگ אز که بزرگ نعمت אین و گردد روشن
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 نظیر بی خدمت یادآور که یادوאره אین گردאنندگان یبرא بیشتر موفقیت آرزوی ضمن אینجانب
 شهامت و ـ قدّس سرّه ـ خمینی אمام حضرت خالص نیّت کنندۀروشن و אنقالب אرزشمند شهدאی
 אین برאی کامل شکرאنۀ توفیق که خوאهممی منّان و بزرگ خدאوند אز بود، له معظّم نظیر بی

 .نشویم بزرگ نعمت אین کفرאن گرفتار تهخدאی نخوאس و فرماید عنایت ما به بزرگ عنایت
 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٧ صفر ١٣

)٢٣/١٢/١٣٨٤( 
 ١اههاگورزش در زنان حضور

 تعالی بسمه
 یا و کتبی صورت به یا و تلفن طریق אز که فرאوאنی אستفتائات و אالتؤس دنبال به

 دאردمی عارאش אست شده اههاگورزش در محترم بانوאن حضور مورد در אینجانب אز حضوری
 جایز ریبه و لذت بدون حتی مرد بدن به زن نظر که אست روشن فقهی نظر אز ؛אوالً که

 אست مرد و زن אختالط عدم ،دאرد فرאوאن تکیه آن روی אسالم که مسائلی אز ؛ثانیاً و نیست
 دאخلی نهادهای אز برخی در انهتأسّفم و غربی جوאمع در אختالط که אست شده مالحظه و

 ورزشی عمومی مکانهای در بانوאن شرکت بنابرאین .אست دאشته دنبال به فرאوאنی مفاسد
 خاصی مکانهای ولو אمکنه אین در و نیست جایز وجه هیچ به אست אختالط با همرאه که
 محترم دولت אست الزم و אست مترتب آن بر אختالط مفاسد אما یابد אختصاص زنان برאی

 جهت بانوאن برאی شرعی ضوאبط ۀهم رعایت با رא مستقلی مکانهای جمهوری אسالمی
 .نشود قائل آنان بین تبعیضی جهت אین אز و دهد אختصاص ورزشی אمور

 אز و باشد אسالمی אرزشهای ءאحیا مسیر در محترم مسئولین حرکت که אست آن אنتظار
 توفیق همه به خدאوند .نمایند אجتناب אست אمر אین نمودن دאرخدشه موجب که אموری
  .فرماید عنایت رא אسالمی אحکام به لعم

 فاضل محمد
٥/٢/٨٥ 

                                               
 .ذشت گ»مرجعیت«صدور אین بیانیه آثار אجتماعی مهمی در پی دאشت که توضیح آن در ذیل . ١
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 لبنان به אسرאئیل حملۀ

 אلحمد وله تعالی بسمه
 و ییهوא مختلف یאههار אز لبنان جنوب به אسرאئیل אرتش ۀحمل أثّرتوحش خبر دریافت

 و אسرאئیل אرتش ۀرتبعالی مقامات אز تن دو درآمدن אسارت به عذر به ،زمینی و ییدریا
 و אندوه אز سهمگین موجی ه،غزّ نوאر در گناهبی و مظلوم فلسطینیان عام قتل طورنهمی
 به آنها، آزאدی و بشر حقوق دאرطرف وאقعی مدعیان قلوب در بلکه مسلمین قلوب در حزن
 و تروریسم با مبارزه قالب در زشت بسیار عمل و ناپسند رفتار אین אینکه جالب آمد؛ وجود
 حفظ و آزאدی عیمدّ سازمانهای و گیردمی אنجام بشر حقوق ثبیتت و آزאدی دאریطرف
 شمارش بحمدאهللا که مسلمین عموم بر طرف یک אز אینک .هستند آن حامی بشر حقوق
 ۀمقابل به سریعاً و دهند نشان لعملאعکس אست الزم ،رسدمی میلیارد یک به تقریباً آنان
 بین אز و אسالم هدم به جز ـ אهللا خذله ـ جهانی אستکبار که بدאنند و برخیزند جانبههمه
 مظاهر تمامی אست صدد در אندیشد،نمی آنان بین تفرقه و ضعف אیجاد و مسلمین بردن

 .نماند باقی خدאی نخوאسته אسالم، אز אثری تا نماید کنریشه رא مقدسه אماکن و אسالمی
 אسالم به بستگی اآنه حیثیت تمام که بدאنند אسالمی ممالک جمهور رؤسای ؛ثانیاً و
 رسمی ۀرאبط یا و توאفق אسرאئیل با باطن در آنها אز برخی که شود معلوم روزی אگر و دאرد
 باید אینک .אعتبارند فاقد אسرאئیل همان سوی אز و ندאرند אرزش پشیزی ،אندنموده برقرאر
 در لهیא قدرت با و بپاخیزید אسالم، دین به مندאنهعالق אی و جهان مسلمانان אی :گفت
 אگر :فرمودمی عزیز خمینی بزرگوאر אمام .ندهید نشان ضعف خود אز و کنید قیام אینان برאبر

 بین אز رא آنها کنبنیان سیل ،بریزد אسرאئیل روی هب آب سطل یک مسلمانان אز هرمسلمانی
 אر همه قلوب و آوردند وجود به عرאق در אسرאئیل و آمریکا אمروز که رא مسائلی .برد خوאهد
 אین אز אگر .אست مسلمین و אسالم علیه جانبههمه ۀنقش یک אز کاشف ،نمودند دאرجریحه
 مسائل شاهد باید قاعده طبق بر دهیم رאه خود به هرאسی یا و بگذریم تفاوتبی مسائل
 .باشیم باالتری
 تر مؤثرو بهتر جهانی אستکبار برאبر در جانبههمه قیام برאی وقتی کنیم،می تکرאر هم باز
 قادر به אتکا با و یدیبرآ مسلمین و אسالم یاری به و بپاخیزید .شودنمی تصور وقت אین אز
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 אین در که باشد .نمایید אستفاده فرصت אز אست قدرتها ۀهم مافوق אو قدرت که مطلق
 .یمیآ بیرون سرאفرאز אهللا شاءאن مهم آزمایش

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٣/٤/١٣٨٥ 

 אعتکاف

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .אلسجود وאلرکع وאلعاکفین للطائفین بیتي رאطهّ أن سماعیلإ و برאهیمإ لیإ وعهدنا
 تشریع بشر تکامل و رشد و تهذیب برאی تعالی و تبارک خدאوند که عبادאتی میان در
 آن بر مهمی فوאید و آثار و مخصوص ویژگیهای که אست عبادتهایی אز אعتکاف فرموده،
 خویش אلشأنعظیم پیامبر دو تعالیحق که אست مهم آنچنان بادتع אین .باشدمی مترتب
 بهترین و ترینمهم تا فرمودمأمور  رא ـ אلسالم وعلیهما وآله نبینا علی ـ אسماعیل و אبرאهیم
 تطهیر سجود، و رکوع אهل و معتکفین و کنندگانطوאف برאی رא אلحرאم אهللابیت عالم، ۀنقط
 .نمایند آماده و

 مرکزی در و ساخته جدא دنیوی مظاهر ۀهم אز رא خود אنسان که אست تیعباد אعتکاف
 حرم در شدن دאخل با و گرفته پناه نیازند، و رאز و عبادت مشغول خدא بندگان همیشه که

 אز رא خود ،مسجد در ماندن با و نموده تعالیباری خاص مقرب و حرممَ رא خود حق معنوی
 رא حق کوی در جدیدی אقامت و ساخته جدא ییخدא رغی هرمقام و ظلمتها و آلودگیها ۀهم
 .نمایدمی آغاز
 باالی مرאتب به و رساند אوج به رא نیایش و دعا بلند روح توאنمی که אست אعتکاف با
 در که رא אستغفار אنوאع و درجات و مرאتب توאنمی رאحتی به که אست אعتکاف با .رسید قرب
 به توאنمی که אست אعتکاف در .نمود تحصیل رسید، آن به توאننمیمعموالً  دیگر حاالت
 و אخالص و אقرאر ،אستغفار و طاعت و رهبه و رغبه و אنابه ،אستغفار حیاء، و رجاء אستغفار
 توאندمی رאحتی به که شودمی نورאنی قدرآن אنسان نفس که אست אعتکاف در .رسید توکل
 دلهای אصلی مقصود به توאنمی تکافאع با باألخره و نهد گام معنویت بلند وאدیهای در
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 ».لیهإ أناب من یامقصود« .رسید عابدאن و عارفان

 ۀهم کارאنستم و ظالمین که زمانی در و کنونی روزگار غریب و عجیب شرאیط אین در
 به تجاوز و تعدی و قتل با و بسته کار به مسلمین و אسالم نابودی برאی رא خود قدرت
 خصوصاً مردم باید ،هستند خدא نور نمودن خاموش و فمستضع مردم بر تسلط دنبال
 و پاک نفوس با و نمایند אیمان و تقوא قدرت به مسلّح بیشتر هرچه رא خود عزیز جوאنان
 خود وجود در رא خدאوندی قدرت אعتکاف با باید .بایستند ظالمین مقابل در بتوאنند مطمئنه
 باید .نمایند مبارزه خدאیی ضد قدرتهای ۀمه و شیطانی مظاهر ۀهم با بتوאنند و نمایند אحیا
 رسانند אیمرحله به رא خود نفس و مضاعف خود در رא אیمان و تقوא قوی نیروی אعتکاف با
 و درونی شیاطین و نفسانی هایوسوسه ۀهم بر و باشند ندאشته هرאس هیچ خدא غیر אز که

 .گردند چیره برونی
 عزیز، لبنان در و گشته آشکار گذشته אز بیش אسرאئیل ۀفتن که جاری سال در دאرم אمید
 آنان پیروزی برאی دאده قرאر خود حمالت آماج وحشیانه طور به رא کودکان و زنان و مردאن
 عجّل אهللا ـ  אألعظمאهللا ولی بشریت عالم منجی نورאنی فرج در تعجیل و مسلمانان ۀهم و

 خوאستار متعال خدאوند אز رא نمسلمی و אسالم عظمت و نماییم دعا ـ אلشّریف فرجه تعالی
 الیغفر من یا هو الإ مرאأل یدبرال من یا هو الإ אلسوء الیصرف من یا .אهللا شاءאن .شویم
 .محمد لآو محمد علی صلّ ،هو الإ אلذنب

 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٧ אلمرجب رجب
 )١٣٨٥ مردאد(

 تصوّف

 تعالی بسمه
 אئمۀ و אست غیرصحیح و باطل هایفرقه אز آن، به منسوب مذאهب همۀ و صوفیه
 دو تفکیک אساساً و אندجسته بیزאری مسلکی چنین אز شدیدאً ـ علیهم אلسالم ـ معصومین
 شریعت אز غیر ما و אندنموده אحدאث אینان که אست بدعتهایی אز طریقت و شریعت عنوאن
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 جعل و ندאریم طریقت نام به دیگری چیز אست، عقل و אجماع و سنت و کتاب همان که
 در شرکت جهت אین אز .אست آن به אعتناییبی و شریعت אصل تضعیف برאی عنوאن אین

 אسالم که بدאنند عزیز جوאنان و نیست جایز خانقاه خصوصاً گروه אین به مربوط مکانهای
 אئمۀ אز پیروی و قرآن به تمسک طریق אز جز אو به قرب و تعالیحق معرفت و حقیقی

 آشنا که کسانی طریق אز جز منبع دو אین فهم و ندאرد אمکان ــ علیهم אلسالم  معصومین
 میسّر مجتهدین و علماء؛ یعنی אندنموده سپری آن فهم در رא خود عمر و هستند آن به

 و علماء به رجوع به אندشده  موظّفمردم غیبت، زمان در که אست جهت אین אز و نیست
 .نشوند باطلی مذאهب چنین گرفتار تا فقها

 فاضل محمد
١/٦/٨٥ 

 شعبان نیمۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 אلکلم وجامع ممאأل يّمهد علی אلسالم
 هستی ۀذخیر آخرین بر طاهرین אولیاء و مالئکه و رسل و אنبیاء و خدאوند درود و سالم

 همو ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ موعود مهدی مستضعفان و صالحان אمید تنها و
 אنتظار در رسل و אنبیاء ۀهم و .یافت خوאهند حقیقی تبلور אو به عیشرא و אدیان ۀهم که

 یعنی وאحده ۀکلم تحت در رא همه که کسی .شوندمی ختم אو به אمتها ۀهم و بوده אو ظهور
 با אو .אفرאشت خوאهد هستی فرאز بر رא توحید پرچم و نمایدمی جمع »אلعلیا يه אهللا کلمة«

 با رא عالم אین تکاملی سیر و بخشید خوאهد پایان אبد تا אزل אز אنتظارها ۀهم به خود ظهور
 .رساند خوאهد خود אوج به خویش جهانی حکومت

 نیست و نبوده خاصی ۀفرق و مذهب אنحصار در مهدویت به אعتقاد که אست آن حقیقت
 ۀپردאخت و ساخته رא אمری چنین و אندپندאشته بمتعصّ ناآگاهان אز برخی که رא آنچه و

 به אعتقاد و مهدویت مسئلۀ .حقیقت و وאقعیت אز دور و باطل אست אمری ،אنددאنسته نشیعیا
 به عتقادیא ثمباح و کالمی کتابهای در آنکه بر אفزون ،تاریخ ۀخاتم در کل منجی ظهور
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 همگی مشربها و مذهبها אختالف با אسالمی هایفرقه ۀهم در رسیده אثبات به تفصیل
 .אنددאده خود پیروאن ۀهم به خدאدאدی אست אیوعده و אلهی ستא بشارتی که رא ظهور ۀمژد

 در .אندنموده ذکر موضوع אین در رא فرאوאنی روאیات خود مسانید و صحاح در سنت אهل
 زא یکی که سلمه אم :אست آمده ٤٢٨٤ دیثح ،١٠٧ ۀصفح ،دوم جلد در دאودאبی سنن
 من يאلمهد :אست شنیده אیشان אز ،אست ـ وسلمـ صلی אهللا علیه وآله  پیامبر مسرאنه

 که אست آن ،شودمی אستفاده آن نظایر و روאیت אین אز که آنچه .ةفاطم ولد من يعترت
 در پیامبر و אست دאشته وجود پیشین אدیان و گذشته אمتهای در نیز مهدی مبارک عنوאن
 אو אست هفرمود و کرده אشاره بوده منقوش همگان ذهن در که شریف وجود آن به فرאز אین
 .زهرאست فرزندم אوالد אز و من عترت אز

 پیامبر אز حضرت آن ظهور به بشارت و مهدویت موضوع که گفت توאنمی تردید بدون
 אسالمی مذאهب عالمان אسناد و کتب در متوאتر نحو به ـ وسلمـ صلی אهللا علیه وآله  אکرم
 نאی کنار در .نیابیم אثری ردیگ موضوع پیرאمون אندאزه آن به شاید که אست رسیده ثبت به
 در .دهدمی نویدی چنین ما به بشر حیات تاریخ بررسی روشن، و وאضح نقلی لیدال همه
 طلبیحق و عدאلت با توأم زندگی آرزوی در تاکنون آغاز אز אنسان که یابیممی کنکاش אین
 و زیدهور عشق آن به و بوده אست فطرت ۀزند همیشه فریاد همان که معنویت و آرאمش و
 ۀعالق با آگاهانه و عالمانه رא آن و نورزیده دریغ کوششی هیچ אز آن به رسیدن رאه در

 هرگونه با و אست کرده دنبال زمان فرود و فرאز در و حیات خم و پیچ در وאفر و آتشین
 در خونین نبردهای در و بوده گریبان به دست دشوאری و تبعیض و تحمیل کاستی، و دروغ
 که אست روشن و رسد خویش آرزوی به مگر تا بوده درگیر باطل و حق لجدא هایعرصه
 مختلف سطوح در مبارزه אین و دאشت خوאهد אستمرאر باطل و حق میان نبرد אین אکنون
 .یافت خوאهد אدאمه
 אما سازدمی رא تاریخ و آفریندمی هاحادثه باطل و حق אمانبی درگیری אین هرحال در
 پیروز حق نهایت در و אست درخشان و אمیدبخش و روشن אیندهآی تاریخ نهایی ۀآیند
 ریشه هاجبهه تمام در و شکلها ۀهم در باطل و گیردمی فرא رא جا همه عدאلت و شد خوאهد
 .تאس همین ظهور فلسفه اًאساس و گرددمی کن
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 و گذشته بسان رא فردאها و فردא و باشند אمیدوאر باید آینده به نسبت که بدאنند همگان
 و صالح عباد و صالح آنِ אز حتمی پیروزی که אست אنتظار در אیآینده .نپندאرند אکنون
 ترینعمیق دل در روشناییها آری، .אست ناصالح عباد و فساد آنِ אز نابودی و شکست
 در که אست چنین خدאوند سنت و ».אلنور لیإ אلظلمات من یخرجهم« .אست نهان ظلمات

 آزאدگانی و بزرگ مردאنی پریشانیها و نادאنیها و بیدאدها و دشمنیها میان אز אرتجاع هگاهوאر
 و محبت و אیمان و دאد و عدل درخت אًمجدّد تا شوند برאنگیخته سازسرنوشت و سرאفرאز
 .بنشانند آدمیان جان در رא همدلی و وحدت و دאنایی
 که اندفهممی و سازدمی شکارآ رא خدא مشیت و حکمت که אست سنتها همین ،آری
 و ستم که سازدمی روشن همه برאی و نشده هوאنهاد خود به و نشده آفریده هبیهود جهان
 بالعدل« :که دهدمی یاد همه به .باشد دאشته دوאم و אستمرאر باید نه و توאندمی نه دאدبی

 אز چیرگی هموאره که אست شده אستوאر אساس אین بر جهان بنای ».رضوאأل אلسموאت قامت

 ».زאهق هو ذאإف فیدمغه אلباطل علی بالحق نقذف بل« .אست حق آن

 و ظلم پرچم جهان جغرאفیای فرאز بر .هستیم دلخرאشی هایصحنه گرنظاره אمروز ما
 אخالق فرهنگ، و אقتصاد حیات جوאنب ۀهم در فساد .بینیممی אهتزאز در رא تبعیض و تجاوز
 جدید شکلهای در אستثمار طبقاتی، فאختال .אست دאرمیدאن زندگی ونئش دیگر و سیاست و
 אز دفاع نام به אنسانها حقوق تضییع و تروریسم با مبارزه نام به دولتی تروریسم و بدیع و

 که אست نآ گوאه همه و همه دمکرאسی نام به אسالمی کشورهای אشغال و بشر حقوق
 ظهور لکام و جامع مصلحی باید و אست شده رنگکم אنسانیت و فضیلت و مرده عدאلت
 .بسازد قرآنی و عادل אجتماعی و دهد پایان אمور אین ۀهم به و یابد

 خود אنتظار ،محکم حبل با باید אست ظهور אز محرومیت دورאن و غیبت عصر که אکنون
 אعمال مستند و معتبر و صحیح موאزین אساس بر باید .سازیم آماده حضرت آن فرج برאی رא
 خصوصاً هرאمری אز که دنیا به آلوده אفرאد אدعاهای فریب باید .نماییم تنظیم رא خود

 به آگاهان אز رא دین باید .نخوریم ،نمایندمی אستفاده خود אهدאف به رسیدن برאی مقدسات
 در رא אنتظار عمیق و صحیح فرهنگ باید .نماییم عمل آن به و بیاموزیم شریعت و دین
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 مهدوی אمکان حد در جامعه یک یدبا باألخره و نماییم پیاده طبقات ۀهم در خود ۀجامع
 אلتزאم با رא خود אسالمی אنقالب و نماییم אزرאحت منازعات و אختالفات אز باید .باشیم دאشته
 دین אصلی صاحب به אهللا شاءאن و ببریم پیش به همدلی و وحدت با همرאه مکتب به وאقعی
 .دهیم تحویل ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ زمان אمام  אألعظمאهللا ولی

 به رאهپیماییها و همایشها و جلسات تشکیل با که ییگروهها و אفرאد ۀهم אز אینجانب
 عزیز وجود آن با جوאن نسل خصوصاً جامعه ساختن آشنا و شعبان نیمۀ تعظیم دنبال
 و آنان برאی خاصه عنایت אستدعای حضرت آن مقدس ساحت אز و کنممی تشکر باشندمی
 .مدאر دین خادمان ۀهم

 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٧ معظّمאل شعبان ١٣

)١٦/٦/١٣٨٥( 

 پاپ אساسبی אتهامات و سخنان

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 رא مسیحیان אز بخشی رهبری ظاهر برحسب که پاپ אساسبی אتهامات و سخنان

 بیان که رא آنچه مع אألسف .گردید شدید نگرאنی و رنجش و تعجب موجب ،אست دאرعهده
 که אست آن אز حاکی אمر אین و ندאرد سازگاری אسالم روح و منطق با وجههیچ به نموده
 و جاهل אسالم مبین دین به نسبت قدرآن یا و אندنموده دیکته אو به یا رא مطالبی چنین
 .خورد تأسّف אو پیروאن برאی باید که אست אطالعبی

 طلبانجنگ و אستعمارگرאن دאم در خود ریاهوشی با باید آسمانی אدیان رهبرאن که شرאیطی در
 دور و אساسبی و وאهی אتهامات چنین چرא که אست مطرح אساسی سؤאل אین ،نگیرند قرאر
 به مقدس متون به خبیرאن و אدیان تاریخ به آگاهان אست؟ ساخته مطرح رא تاریخ و خرد אز

 پیامبرאن و تبک سایر و مسیحیت برאساس معتبر دلیل ترینمهم אمروزه که دאنندمی خوبی
 و دینی مدאرس در مدتی تا کنیممی دعوت אیشان אز ما .אست کریم قرآن و אسالم ،آسمانی

 تحصیل دین אین به نسبت رא خود آگاهی و زده אدب زאنوی وאقعی شناسانאسالم خدمت در
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 אست عطوفت و رحمت دین אسالم دین که کنیممی אثبات رאحتی به אیشان برאی ما .نماید
 ۀشریف ۀآی کتاب אین محکمات ترینمهم אز و کریم قرآن درخشان همیشه هاییهآ אز و
 قرآن אز کوتاه ۀآی همین فهم در رא درאزی سالیان باید پاپ .אست »אلرحمه نفسه علی کتب«

 جهاد אو و אست جهاد نورאنی حقیقت درک عدم אز ناشی جهاد باب در אو گفتار .نماید سپری
 تعجب .אست گرفته אشتباه אست، نموده خلق تروریسم نام به آمریکا که رא آنچه با رא אسالم
 ۀאرאد صریحاً خویش کالم در دאندمی آسمانی دین رهبر رא خود که کسی چگونه که אست آن
 دست عمر אوאخر אین در نمایممی توصیه אو به .کندمی אنکار منطق و عقل ۀبهان به رא خدא
 .زند رقم مسیحیان و خود برאی رא صحیحی دאیته و بردאشته توطئه و אنحرאف אین אز

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٥/٦/٨٥ 

 تبریزی جوאد میرزאאلعظمی  אهللا آیت אرتحال

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 رאجعون إلیه وإنا هللا إنا

 تبریزی محمدجوאد میرزא آقای אهللا آیت حضرت بیت אهل فقیه وאرسته، عالم אرتحال
 مصیبت אین تردید بدون .گردید شدید تأسّف و تأثّر موجب ـ علیه تعالی אهللا رضوאن ـ

 جهت به אمروزه که تشیّع عالم و شیعه علمیۀ های حوزه و مرجعیت بر بزرگی خسارت
 هایی אستوאنه چنین به نیاز و אست تهدید معرض در والیت و دین دشمنان جانبۀهمه هجوم
 عجّل אهللا ـ  אألعظمאهللا ولی قدسم پیشگاه به رא ضایعه אین .אست شود،می אحساس بیشتر
 آقازאدگان خصوصاً אیشان ینمقلّد و شاگردאن و معظّم روحانیت و ـ אلشّریف فرجه تعالی
 دאمادهای نیز و تبریزی جعفر شیخ حاج آقای אالسالمحجت مستطاب جناب و محترم
 .دهد قرאر خویش وאسعۀ رحمت مشمول رא אیشان خدאوند .نمایممی عرض تسلیت مکرم

 فاضل محمد
٣٠/٨/٨٥ 
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  رهبری خبرگان مجلس دورۀ چهارمین אنتخابات

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .هلهاأ إلی אألمانات تؤدوא نأ مرکمأی אهللا إن

 אست، אو خاص عنایات אز אی گوشه که ما אسالمی אنقالب که شکرگزאریم رא متعال خدאوند
 فقیه والیت مقدس نظام عظیم، نهضت אین برکت به .دאرد بیشتر هرچه ثبات و אقتدאر אمروزه
 ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ عصر ولی غیبت عصر در אسالم אحکام אجرאی رאه تنها که

 ساخت آشکار همگان بر گذشته سالۀ هفت و بیست فرאوאن های تجربه و گرفت شکل אست،
 نظام אین با فقط رאستکبا مرموز های توطئه برאبر در و عظیم حوאدث و شدید بحرאنهای در که
 و אستعدאدها همۀ فعلیت که אست אلشرאیطجامع فقیه والیت نظام در .אیستاد توאنمی که אست
 نظام אین که گوییممی אفتخار با אمروز ما .یابدمی تحقق گروهها و אشخاص همۀ حقوق אعطاء
 رא یدمکرאس دروغین نظامهای אمر همین و אست مردم حضور شکل ترینمطمئن و بهترین
 .אست نموده باز رא آنان مشت و سست

 אز مجلس אین هرچه و אست نظام אین نهاد ترینאساسی تردید بدون خبرگان مجلس
 نظام אستمرאر و قوت باشد، برخوردאر بیشتر شجاع و متعهّد فقهای و وאجدאلشرאیط אفرאد
 אنقالب پیروزی אز سال  دههاگذشت אز بعد که کردممی فکر אینجانب .بود خوאهد ترאفزون
 אین در مجدّد تذکر به نیازی دیگر אنتخابات مختلف های صحنه در مردم گیرچشم حضور و
 אًمجدّد که کرد אیجاب دشمنان، جدید های توطئه و مغرضان و خنّاسان وجود لیکن نباشد؛ אمر

 تصرف جوאز و مشروعیت بدאنند ما אنقالبی ملت .دهم تذکر عزیز مردم به در אین زمینه
 .אست אلشرאیطجامع فقیه ولی وجود و مجلس אین بر متوقف אمور همۀ در مسئولین مۀه

 به و نمایند شرکت دقت و بصیرت با گذشته همچو نمایممی توصیه متدیّن مردم به
 که دאرم אکید سفارش مسئولین به .باشند آنان حقوق و אسالم حافظ که دهند رأی کسانی
 که دهممی تذکر אکیدאً شوندگانאنتخاب به و باشند دאرتאمان آن אز صیانت و آرאء حفظ در
 .ننمایند کوتاهی אست، نموده مقرّر آنان برאی אساسی قانون و אسالم که وظایفی אنجام در
 .نماییم جلب رא تعالیحق رضایت همگان אهللا شاءאن

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٢/٩/٨٥ 



 مسند مرجعیت بر ٥٣٦

 

 بُردحون شهدאی یادوאرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .אلجنة لهم نأب موאلهمأو نفسهمأ אلمؤمنین من אشتری אهللا نإ
 بشریت، بر خدאوندی نعمت ترینبزرگ که אست روشن و وאضح مسلمانان همۀ بر
 دستورאت و کتب نمودن نازل و آنان سوی به אنسانها برترین فرستادن و אنسانها هدאیت
 کوشش و تالش هرچه و دهد توسعه رא خود אندیشۀ و کند فکر بشر هرچه .אست آسمانی
 ردیف در توאندنمی هرگز کند، پیدא رא آن אز تر عظیم منتی و آن אز ترمهم نعمتی تا نماید
 אمر אین مقابل در مسلمان یک وظیفۀ جهت אین אز .بیابد دیگری چیز عظمی، نعمت אین
 אز و نمود پیاده کامل نحو به و شناخت خوب رא نعمت אین باید .אست بزرگ بسیار عظیم
 که کسانی با باید .بدאنیم אمور عزیزترین عنوאن به رא دین باید .کرد دفاع وجود همۀ با آن
 .אیستاد باشد،می آن تضعیف یا و آن با مقابله دنبال به

 باقی آینده نسلهای برאی و کنیم آبیاری جان و مال با رא دین تنومند درخت باید
 אو آدمیان همۀ میان در که אست نهفته تهنک همین در אو بزرگی و شهید عظمت و بگذאریم
 و شهید هنر .אست دאده قرאر خود قلب در همه אز زیباتر و فهمیده رא دین همه، אز بهتر

 אز قبل شهید .אست نموده درک هست که چنانآن رא دین گوهر که אست همین در شهادت
 و خود بین قدرآن و گرفته آغوش در چنانآن رא دین گردد، وאصل حق لقاء مقام به آنکه
 אو بلکه و بگیرد אو אز رא دین توאندنمی عاملی هیچ که אست نموده برقرאر אخوت پیوند دین
 صاحب و دین با آمیخته من جان אما بگیری مرא جسم אگر که دهدمی پیام دین دشمن به
 .بیندאزد جدאیی دین و אو بین توאندنمی قدرتی هیچ و אست دین
 رא نکته אین باید بردحون منطقۀ عزیز شهیدאن خصوصاً شهیدאن و سردאرאن یادوאرۀ در
 کسانی و ما عزیز جوאنان باید .برویم آن شناخت و دین سرאغ به بیشتر هرچه که بیاموزیم

 و دین حفظ آنان هدف همۀ ما شهدאی بدאنند ،کنند می تجدید رא شهدא خاطرۀ אمروز که
 شهیدאن پیرو ما که بگویند توאنندمی یکسان אمروز .אست بوده کشور אین در دین بقاء

 منطق .باشند جامعه و خود بودن دאردین دنبال به و باشند دאشته دین درد که هستیم
 باید ست؛ بلکهنی شخصی אمر یک فقط دאریدین و دین که آموزدمی ما به جهاد و شهادت
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 אمام مثل אنسانیت، باالی مرتبۀ در ولو אنسان آینده نسلهای و دیگرאن بودن دאردین برאی
 .نماید فدא رא خود باشد، ،)ع(معصوم
 مجلس در حاضرאن خصوصاً همه برאی و فرستممی درود و سالم شهدא همۀ אروאح به
 خدאوند .کنممی تشکر نیز دאدند تشکیل رא مجلس אین که کسانی אز .دאرم پیروزی آرزوی
 .אهللا شاءאن .دهد قرאر الم ــ علیهم אلس محمد آل و محمد مسیر در رא ما ممات و حیات

 فاضل محمد
١١/١١/٨٥ 

 عسکریین بارگاه تخریب سالگرد

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 در که אست بزرگی مصیبت و عظیم ۀحادث سالگرد با مصادف محرم ماه سوم و بیست
 حرمین تخریب .شد وאرد ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل و )ص(پیامبر و אسالم بر ءسامرא

 مسلمانان ۀهم با دشمنی بلکه ظاهری ۀفاجع یک فقط نه و אهانت یک تنها نه عسکریین
 )ص(אکرم پیامبر و کریم قرآن دستور برطبق سنی و شیعه .אست אسالم جهان تمامی با و

 אز کاشف حادثه אین .ندאرند تردیدی ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل به אحترאم به نسبت
 ضد و دنیاطلب گروهی و خبربی خدא אز אیعده که אست جهالتهایی و دشمنیها و عدאوتها
 گرددبرمی אفرאدی به آنان ۀریش ،نمودند אجرא و طرאحی رא حادثه אین که کسانی .دאرند دین
 مگر .نمودند وאرد قرآن و אسالم به تاریخ طول در رא مصیبتها و هاضربه ترینبزرگ که
 ؟دאنست قرآن و אسالم و مبرپیا به אهانت אز جدא رא بیت אهل هتک و جسارت توאنمی

 خود אعتقاد در رא شیعیان و مسلمانان ،حوאدث گونهאین بدאنند عترت و אسالم دشمنان
 .سازدمی אستوאرتر
 گاههیچ رא حادثه אین אیرאن عزیز ملت باألخص و شیعیان خصوصاً مسلمانان אست الزم

 عمومی هایرسانه نیز و خطبا و روحانیین باید .باشند عزאدאر روزی چنین در و نبرند یاد אز
 قلب אمامت بدאنیم باید .نمایند تبیین بیشتر هرچه رא حادثه אین אبعاد سیما و صدאخصوصاً 

 .אست قرآن و אسالم ۀتپند
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 خدאوند אز ـ فدאه أروאحنا ـ אلزمان صاحب حضرت به مجدّد تسلیت عرض ضمن אینجانب
 قلوب و پایان رא غمها ۀهم ضرتح آن ظهور در تسریع با که نمایممی مسئلت متعال
 .אهللا ءشاאن .فرماید یتسلّ رא ما دאرجریحه

 لنکرאنی فاضل محمد
٢٣/١١/٨٥ 

 آسمانی هنر جشنوאرۀ

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 پیمودن و آگاهی و تعلیم بزرگ نعمت و آفرید رא بشر که گزאریمسپاس رא متعال خدאوند

 هنر زیباییها، تمامی میان در :گفت توאنمی قح به .فرمود عطا رא معرفت و دאنش وאدی
 و אنسان رشد و حیات .آنهاست برترین אز وאقعیات کشف هنر ]و[ آموختن و کردن فکر
 هایچشمه جوشش و تولد و صحیح אفکار خلق و אندیشیدن گرو در هستی مجموعۀ بلکه
 عنایت و لیتعا و تبارک خدאوند فضل به که قم علمیۀ مقدسۀ حوزۀ .אست حکمت و دאنش
 و علمی پایگاه ترینبزرگ אمروزه ـ אلشّریف فرجه تعالی عجّل אهللا ـ  אألعظمאهللا ولی خاصۀ
 و نموده تربیت رא نخبگانی و אندیشمندאن و فضال خود درون در و رودمی شمار به دینی

 هدאیت אمر متکفّل که جهت آن אز کند،می طیّ رא خود تکامل و رشد مرאحل بحمدאهللا
 در فرאوאن مخاطبین که جهت آن אز و אست جوאن نسل خصوصاً مردم אرشاد و جامعه
 تمام אز دینی معارف אنتقال در معاصر زمان در אست الزم دאرد، تعدّدم و مختلف طبقات
 و تهاجمها تمامی با مقابله در حوزویان باید .جوید بهره متناسب و جذאب و الزم אبزאرهای
 هنری نافذ אبزאر אز دאرند،  رאما فرهنگ و دین تخریب صدق که باطلی אفکار אمحاء برאی
 .نمایند אستفاده صحیح
 و علم دنبال به آن אعضای که بابرکت حوزۀ אین مجموعۀ در که خوشحالم بسیار
 هایی چهره ـ سنگگرאن אست هنری نیز אمر אین که ـ باشندمی هدאیت و אخالق و معنویت

 אز عظیم אی مجموعه و ساخته هنر אز دیگری بعادא به مجهّز و مسلّح رא خود آنان אز
 .אند دאده تشکیل رא فضیلت با و متعهّد هنرمندאن
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 אین אساس که کسانی אز تشکر ضمن و نموده تحسین رא آسمانی هنر جشنوאرۀ تشکیل
 عزیزאن که دאرم אکید سفارش نموده، شرکت جمع אین در که فضالیی אز و نهاده بنا رא אمر
 مردم طیّبۀ حیات تحقق برאی و دینی معارف و دین بیشتر هرچه אحیای برאی هنر مقولۀ אز

 در رא حوزویان و ما אمور همۀ که دאرم مسئلت عاجزאنه متعال خدאوند אز .نمایند אستفاده
 آسانی به که אست هنری خود تعالیحق رضایت تحصیل که دهد قرאر خویش رضای مسیر
 .آمد نخوאهد دست به

 نیلنکرא فاضل محمد
١٠/١٢/٨٥ 

  )ترکیه در(عمل در تقریب و فکر در وحدت همایش

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 .والتفرقوא جمیعاً אهللا بحبل وאعتصموא

 خدאوند .אست بوده سعادت و شکوفایی و رشد دنبال به همیشه تاکنون خلقت آغاز אز بشر
 دو אین با بتوאند تا אدد قرאر آنان میان در رא عقل و رسوالن محکم حجّت دو تعالی و تبارک
 .نگیرد قرאر دنیاطلبان و رאهزنان دאم در و دهد تمییز باطل אز رא حق و تشخیص رא رאه وسیله
 زمانی تا و دهد قرאر אلهی دستورאت و فرאمین با مطابق رא خویش אعمال که میאماد تا بشریت
 ـ علیهم אلسالم ـ ومینمعص אئمۀ و دین אولیاء هدאیتهای به جان گوش مهم بسیار حوאدث در که

 حرکت سعادت و تکامل جادۀ نشیبهای و فرאز در خرد و عقل چرאغ با که هنگامی تا و بسپرد
 .رسید خوאهد مقصود سرمنزل به کامل אطمینان با و ماند خوאهد مصون هموאره نماید،
 که کسانی .אست تفرقه عدم و خدא حبل به אعتصام ،کریم قرآن אکید بسیار دستورאت אز
 غافل مهم אصل אین אز توאنندنمی هستند، مقدس کتاب אین به نمودن عمل دنبال به

 و خدא محوریت دین، به آگاهان و حق پیروאن אنسانهای زمانها همۀ در هموאره باید .باشند
 نقطۀ אین به بیشتر هرچه رא گروهها و אقشار همۀ و دهند قرאر توجه مورد رא אلهی رنگ

 قرאر و אلهی ریسمان אز بشریت دوری موجب تفرقه و ختالفא .نمایند نزدیک مرکزی
 تکیه خود مشترکات بر آسمانی مذאهب باید אمروزه .אست شیطان حیلۀ و مکر در گرفتن
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 با مسلمانان همۀ باید .باشند توحیدی אدیان مسلّم אصول نمودن پیاده دنبال به و نمایند
 دאنشمندאن و فکر אهل باید .باشند دخو عظمت و عزّت تجدید دنبال به هوشیاری و بیدאری

 موجب که رא آنچه و باشند وحدت موאنع رفع دنبال به تعدّدم جلسات تشکیل با  علماء و
 به که کسانی مقابل در אسالم دنیای אتّحاد با باید .ببرند بین אز شودمی دشمنی و تفرقه
 که باشیم אشتهد باور همه باید .بایستند هستند، دین אساس אضمحالل و محو دنبال

 در و باشندمی مسلمانان علیه توطئه صدد در مختلفی های برنامه با دین و بشریت دشمنان
 طوریهمان אلبته بگذאرند؛ ناکام توطئه אین در رא دشمن ه،برنام با باید هم مسلمانان نتیجه
 رجوع توحد אز مقصود آنکه אست، بوده حال و گذشته در بزرگان مقصود و אیم گفته  مکرّرکه
 برאی که گویدنمی کسی گاههیچ .אصول و مبانی אز عدول نه אست مشترک و مسلم אصول به

 بلکه نمود؛ تردید آن به نسبت یا و کرد تجدیدنظر عقاید در باید مسلمانان میان وحدت و אتّحاد
 .אیستاد کفر و ظلم مقابل در و نمود تکیه مشترک مسائل بر باید مذهبی مبانی حفظ با

 توصیه دینی و مذهبی אقشار و گروهها همۀ و دאنشمندאن و علماء همۀ به انبאینج
 و عزیز دین אین حفظ برאی و نمایند توجه معاصر زمان در رא אسالم شرאیط که نمایممی
 و رشد در پارچگییک و אتّحاد با و بکوشند آنان אقتدאر و مسلمانان عظمت و مجد אحیاء
 بر رא فکری هدאیت مسئولیت که کسانی خصوصاً مسلمانان ،אمروز אگر .گمارند همّت تعالی
 گردد، تشدید روزروزبه אختالفات دאمنۀ دهند אجازه و نمایند غفلت אمر אین אز دאرند، عهده
 زندگانی صحنۀ אز دین و گیرد دست در رא جامعه و بشر אمور زمام توאنست نخوאهد אسالم دیگر
 .رفت خوאهد کنار بشر
 و بحث صدد در و אید نموده شرکت مجلس אین در که ییگروهها و ءعلما شما همۀ به
 درود باشید،می دینی و فکری تقریب و عمل مقام در وحدت אصلی هایریشه نمودن پیدא
 و فرماید روشن همه قلوب در رא حق نور تا خوאستارم متعال خدאوند אز و فرستممی سالم و

 .قدאمکمأ ویثبت ینصرکم אهللا تنصروא إن .یدنما کوتاه مسلمین جامعۀ אز رא دشمنان دست
 لنکرאنی فاضل محمد
 ١٤٢٨ אلمولود ربیع ٢٣

)٢٣/١/١٣٨٦( 
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 אروپا در شیعه علمای تشکّل

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 دאشت אرزאنی بشریت به رא אیمان و هدאیت بزرگ نعمت که رא متعال خدאوند سپاس و حمد

 عقل با مطابق متین، و جامع دستورאت با رא خود انهادی و رسوالن אو، بر گذאردن منّت با و
 قیامت روز تا بشر نیازهای אسالم دین تشریع با و برאنگیخت آنان میان در فطرت و سلیم
 که ـ علیهم אلسالم ـ معصومین و حجج نصب با و تدوین کریم قرآن مبین کتاب در رא

 غیر به نیاز אز همیشه برאی אر بشر אند، کتاب אین حقیقی کنندگانتبیین و وאقعی مفسرאن
 بیش رא دین אرزش باید بشر .ساخت آسوده باطل و אنحرאفی مکاتب به بردن پناه אز و دین
 رא خود אرتباط باید .کند حاکم خویش زندگی در یترجامع نحو به رא دین و دریابد گذشته אز
 عالمان و دین نحامال که אست آن بر متوقف אمر אین و کند تر قوی دین عالمان و دین با
 که بشر به رא آن دאریאمانت کامل رعایت با و حفظ رא دین אساس آیین، و شریعت به آگاه
 شمع مؤثر، و صحیح تشکلهای و אتّحاد و وحدت با باید .برسانند باشند،می تعالیحق عیلولۀ
 و توحد مرهون אسالمی אمتهای و مسلمانان بین אتّحاد אمروزه .دאشته نگه روشن رא دین
 .אست دאنشمندאن و علما بین אتّحاد

 אی منطقه در محصور مسلمان عالمان و بزرگان تعالیحق عنایت و لطف با و بحمدאهللا אمروزه
 بزرگ یاههاگدאنش در و صنعتی و علمی مناطق و جهانی مهم مرאکز در و نیستند خاص
 هرچه علماء باید .دکنمی مضاعف رא دین پاسدאرאن وظیفۀ אمر אین .دאرند جدی حضور دنیا
 .نمایند عمل به موفق و علم به مسلّح کنونی زمان در رא خود بیشتر

 .شاکرم رא خدאوند و خوشحال بسیار אروپا مقیم شیعۀ علماء تشکل تحقق אز אینجانب
 دאرند، دوش بر که رא אلهی بزرگ رسالت بتوאنند درאیت و بصیرت با مجموعه אین אمیدوאرم
 مرאکز در جدی حضور با و برده رא אستفاده کمال جدید موقعیت אین אز باید .دهند אنجام
 .برسانید همه به رא آن حقانیت و אسالم فریاد بتوאنید، אروپا دینی و علمی
 خصوصاً אند، نموده تالش אمر אین در که آقایانی و علماء همۀ אز تشکر ضمن خاتمه، در
 حضرت شیعه بزرگ مرجع یاد امی،مققائم آقای وאلمسلمین אالسالمحجت אرجمند فاضل
 برאی که کسانی همۀ و אو بر خدא درود و سالم .دאرممی گرאمی رא بروجردی אلعظمی אهللا آیت
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 ،دאرندبرمی و بردאشته رא بزرگی قدمهای ـ علیهم אلسالم ـ بیت אهل مکتب و אسالم ترویج
 .گیرند قرאر ـ ریفאلشّ فرجه تعالی عجّل אهللا ـ زمان אمام خاص عنایت مورد אمیدوאرم

 ١٤٢٨ אلمولود ربیع
 لنکرאنی فاضل محمد

 )١٣٨٦ فروردین(

 ١شهدאی کنگانکنگرۀ 

 .تحزنوאل علیهم אلمالئکة أالتخافوא والتقاموא تتنزّ אلذین قالوא ربنا אهللا ثم אسإنّ
אلشأن و אشرف و خاتم آنان حضرت محمد ـ صلی سالم و درود خدאوند بر پیامبر عظیم

 عجّل אهللا אمام زمان ـ  אألعظمله ـ و אوصیاء طاهرین אیشان خصوصاً ولی אهللاאهللا علیه وآ
 אرزشها و خوبیها אز אین وجود ۀ برکات مادی و معنوی و همۀتعالی فرجه אلشّریف ـ که هم

نورאنی و آن ذوאت مقدسه אست و صلوאت و رحمت אلهی بر روح بلند אمام אمت و אروאح 
که پویندگان رאه سرخ عاشورא و شاگردאن مکتب حسین بن مطهّر شهیدאن אنقالب אسالمی 

پایان خدאوند بر شهدאی علی ـ علیهما אلسالم ـ و فرزندאن محرم و کربالیند و درود بی
 .جنگ تحمیلی و شهدאی عزیز کنگان

تعالی به אفرאد برگزیده و نفوس مطمئنه אعطاء شهادت حقیقتی אست که אز طرف حق
تعالی אست که אنسانهای خالص و  باریۀیت خاص و توجه ویژ لطف خفی و عنا.گرددمی

ن  همیتشیّع אز برکات مهم دین אسالم خصوصاً مکتب .کنند میعباد صالح آن رא کسب 
ر  برאی جامعه و אنسانها قرא،ست که אین رאه بسیار شیرین و در عین حال دشوאر و سنگینא
ی ظ دین و אرزشهای دینی و برאאند که باید برאی حفאده شده אست و همگان آموختهد
 جان خود رא که عزیزترین چیزها ،ستقالل و عظمت کشور و عزّت و سربلندی אنسانیتא

 אز .אست با אخالص تسلیم کرد و مردم و جامعه رא و دین و אحکام رא در پرتو آن بیمه نمود
אند، با  سانیطرفی אنسانهایی که به دنبال کمال نهایی و رسیدن به مرאتب وאالی روحی و אن

 אمکان رهایی یافته و به ،توאنند אز ظلمت تکوین و تاریکیאختیار خود אز אین طریق می
                                               

 .تاریخ אین پیام و پیام بعد به دست نیامد؛ אما چون مسلّماً آخرین پیامها نیستند، قبل אز آخرین بیانیه آوردیم. ١
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 .نشین אسرאر ربوبی نمایندعرش אعالی אلهی چنگ زنند و خود رא پرده
 ـ  אلشّریفقدّس سرّهمردم متدیّن و با رهبری אمام خمینی ـ  همّت به لطف خدאوند و با

یار مردم و جوאنان ما قرאر گرفت و خوشا به حال کسانی که با  بزرگ در אختنعمتאین 
ما אمروز مسئولیت عظیم حفظ و .  خود رא به אین جنت خاص خدאوندی رساندند،سرعت

 .محرאست אز אیثارگریها و فدאکاریهای آنان رא بر عهده دאری
همین  ۀگزאرאن به אین نظام אسالمی باید بدאنند که به پشتوאنمسئولین ما و خدمت

 אیرאن אسالمی در مقابل قدرتهای بزرگ ،مجاهدتهاست که אمروزه با אقتدאر و عظمت
ما .  אین سربلندی אستمرאر خوאهد یافت،אیستاده و تا فرهنگ شهادت، محور و אساس باشد

باید به نسلهای آینده آثار و برکات אین مجاهدتها و دفاع آنان אز אسالم و אنقالب رא אنتقال 
 باید همیشه شهادت رא .فرزندאن ما برאی همیشه پویندگان رאه شهادت باشند باید .دهیم

 جوאنان אین سرزمین ۀ باید بدאنیم אروאح طیّب.عزّت אبدی و آرزوی دאئمی خود قرאر دهیم
 .همیشه بر אعمال مسئولین ناظر אست

،  شهدאی عزیز کنگان رא گرאمی دאشتندۀאز مسئولین محترم אین کنگره که یاد و خاطر
 ما رא אز پویندگان رאه شهادت قرאر دهد و ما رא با ساالر ۀאمیدوאرم خدאوند هم. کنمتشکر می

 .شهیدאن حسین بن علی ـ علیهما אلسالم ـ محشور فرماید
 محمد فاضل لنکرאنی

 همایش אمیرאلمؤمنین و אرزشها

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
دאوند متعال نصیب مؤمنین نعمت عظمای אمامت و والیت برترین موهبتی אست که خ

אفتخار پیروی אز مکتب אهل بیت عصمت و طهارت و متصل بودن  .و شیعیان نموده אست
 دאنیمهمه می.  אمری אست که هیچ אرزشی با آن یارאی برאبری ندאرد،به ریسمان محکم والیت

 که محور قبولی جمیع אعمال و عبادאت و אمور فردی و אجتماعی و حتی سیر و سلوکهای
 . همان والیت و אمامت אست که بدون آن هیچ چیزی دאرאی אعتبار نیست،معنوی و عرفانی

حال که شما مؤمنین و برאدرאن محترم نیروی مقاومت بسیج אفتخار برپایی همایش 



 مسند مرجعیت بر ٥٤٤

 

אید، بدאنید که همۀ אرزشها به אمامت   رא پیدא نموده»אمیرאلمؤمنین ـ علیه אلسالم ـ و אرزشها«

ود و אهل بیت تنها وسیلۀ אلی אهللا و حبل محکم و متین אلهی هستند و شو والیت ختم می
باید آثار و برکات و حقیقت אین אمر عظیم هرچه بیشتر بررسی شود و جامعه خصوصاً نسل 

بردאری אز معارف و حقایق دینی دאرند، بیش אز   که آمادگی فرאوאن برאی بهره رאجوאن אمروز
 .گذشته آگاه نمود

تقدیر و تشکر אز برگزאرکنندگان אین همایش و ضمن سالم و درود به אینجانب ضمن 
 ـ علیه نمایم که بدאنید بسیاری אز אبعاد وجودی אمیرאلمؤمنینکنندگان، אکیدאً توصیه میشرکت

אلسالم ـ هنوز برאی شیعیان آن حضرت مخفی אست و الزم אست با دقت بیشتر در کلمات 
 .ارک هرچه بیشتر به آن حقیقت رאه پیدא نماییمهای آن وجود مبها و نامه و خطبه

. علی ـ علیه אلسالم ـ حقیقتی بود که همه چیز در پرتو وجود אو روشنی و ظهور دאشت
 همه رא خیره ساخت و برאی همیشه  אنسانی بود که با مدت کم حکومت خویش چشم

زشها و אصل و مدאرאن رאستین گردید و در یک کلمه ریشۀ همۀ אرאلگوی صالحان و سیاست
کرאن آن بیاییم אو رא بیشتر بشناسیم و אز دریای بی. אساس هرאرزشی وجود مقدس אو אست
 .شاء אهللا تعالیאن. حقیقت، هرچه بیشتر אستفاده بریم

 خوאننا אلمؤمنین ورحمة אهللا وبرکاتهإوאلسالم علی جمیع 
 محمد فاضل

  )ع(عسکریین بارگاه تخریب

 منوّر بارگاه بار دومین )فاضل אهللا آیت رحلت אز پیش وزر سه( ٢٣/٣/١٣٨٦ تاریخ در
 در فاضل אهللا آیت .ساختند وאرد فرאوאن خسارאت و کردند تخریب بمب با رא عرאق در )ع(عسکریین
 :فرمود صادر بیماری بستر در رא خویش پربار حیات در خود پیام آخرین روز همان

 

 אلرحیم אلرحمن אهللا بسم
 شیعیان و مسلمانان و زد رقم رא بزرگی مصیبت دیگر بار تعمارאس و تحجّر کثیف دست

 بار دومین برאی که ـ אلسالم علیهما ـ عسکریّین حرمین تخریب و אهانت .ساخت عزאدאر رא
 تردیدی .אست אسالم مخالفین دشمنی عمق אز حاکی گرفت، صورت کوتاهی فاصلۀ در



 ٥٤٥ پیام آفتاب

 .אست بوده صهیونیزم تحریک با و نאشغالگرא سایر و آمریکا طرאحی با عمل אین که نیست
 אسالم אز مسلمین یگروهها همۀ אتفاق به که وهابیت، که אست روشن آگاهان همۀ برאی
 و قرآن و אسالم با مخالفت جز به وجودی فلسفۀ هیچ باشد،می یهود و کفر مولود و خارجند
 بلکه شیعه مقدس مظاهر هدم دنبال به تنها نه گروه אین .ندאرد مسلمین میان تفرقه אیجاد
ـ صلی אهللا علیه  אکرم نبیّ مرقد جمله אز אسالمی مقدّسات و آثار همۀ بردن بین אز صدد در

 .رفت خوאهند نشانه رא مقدسه کعبۀ و قرآن روزی و אست ـ وسلموآله 
 دولتهای אگر و ندאد نشان אساسی وאکنش אسالم دنیای ،قبل حادثۀ در مع אألسف

 אین אمروز ند،دאد می نشان جدی אلعمل عکس خود אز مختلف یگروهها علمای و אسالمی
 شیعیان و مسلمانان همۀ باید .کردندنمی برخورد چنین توحید مظاهر با خبیث مشرکان
 وهابیت یعنی نامشروع مولود אین حذف برאی אساسی אی چاره آرאمش و وحدت حفظ ضمن
 در توحید کامل אلگوی ـ جمعینأ علیهم אهللا سالم ـ طاهرین אئمۀ دאنندمی همه .بنمایند
 حق به تقرب برאی محکم אست ریسمانی آنان قبور به אحترאم و بشریتند و אنسانها میان
 .אست »אهللا شعائر یعظّم ومن« روشن مصادیق אز و ـ تعالی و تبارک ـ

 همان وسیلۀ به אمروز و کرد شیعه تکفیرمأمور  رא نماعالم و جاهل אی عده روزی آمریکا
 کشورهای در دאخلی جنگهای אیجاد دنبال به و אست زده مقدسه אماکن تخریب به ستد گروه

 دشمنان .طلبدمی مسلمانان برאی رא بیشتری هوشیاری که אست אمری אین و אست אسالمی
 نسبت تکریم و تعظیم در رא وאقعی مسلمانان حوאدث אین باشند، مطمئن بیت אهل و אسالم
 برאی که خوאستاریم مجدّאنه عرאق محترم دولت אز ما .ختسا خوאهد تر مصمم بیت אهل به

 به مسلمانان همۀ قلوب که مرאکز אین אز و باشد دאشته قاطع אقدאمی مقدسه، عتبات حفظ
 .نماید مرאقبت و محافظت دאرد، توجه آن

 عجّل אهللا ـ زمان אمام  אألعظمאهللا ولی مقدس محضر به رא خرאشدل حادثۀ אین אینجانب
 بیت אهل دאدگاندل و عاشقان همۀ برאی و نمایممی عرض تسلیت ـ אلشّریف جهفر تعالی

 .نمایممی مسئلت متعال خدאوند אز אجر و صبر ـ علیهم אلسالم ـ
 لنکرאنی فاضل محمد
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  آينة آثارآينة آثار

 





  אوآثار

 אی نویسندهوآمد  برمیگارشفاضل אز جوאنی به خوبی אز عهدۀ نאلعظمی  אهللا آیتحضرت 
 بروجردی אهللا آیتکم مایۀ אعجاب دو تن אز بزرگان حوزه یعنی  אین אمر دست.قلم بودخوش

 در . گذشت»אندوزیدאنش« قسمت  بروجردی درאهللا آیت شگفتی تر پیش.و אمام خمینی شد

 : فاضل אز אیام جوאنی، مناسب אستאهللا آیتمورد אمام خمینی، ذکر خالصۀ خاطرۀ 
، אز من خوאست تا درسهای سفری به قمدر  ١گان ما که אز معمّمین هستیکی אز بست«

 ها رא خدمتאو نوشته. אم، به אو بدهم تا به אیشان نشان بدهدحضرت אمام رא که به قلم آورده
به عنوאن بازدید אز همان مهمان به منزل ما تشریف  دو، سه روز אمامپس אز  .אمام برد
 در مورد אین :אز مهمانمان پرسیدم. אند  مرא آوردهتیدم نوشتجا دبعد אز رفتن אمام، .آوردند
 چه فرمودند؟ تعبیری فرمودند که אگر بخوאهم عین آن رא بگویم شاید برאی אیشانها  نوشته

 من : فرموده بودند.بعضی قابل پذیرش نباشد و אگر بخوאهم غیر آن رא بگویم کذب אست
 شاید به אین ، אین درس هستمۀکه گویند من خودم .نوشتجات فالنی رא مطالعه کردم

 .خوبی نتوאنم ضبط کنم
 ٢».در آن زمان بود אیشان אین عبارت

                                               
אی אز شجرۀ شاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی (.אهللا شیخ محمود אردکانی بوده אست آن شخص آیت.١

 )אالسالم محمدجوאد فاضلمصاحبۀ حجت، ٧، ص طوبی
 .٢٤، ص ٩٠، ش پیام אنقالب: ک.ر. ٢



 آینۀ آثار ٥٥٠

 

 آن אست که هنگام تألیف، ،بر علوم و نگارش دאردאو  که حکایت אز تسلط אینکته
 خوردگیهانوشت و خطنویس یا مسودّه و مبیضّه ندאشت بلکه تنها یک بار مینویس و پاکپیش
 .دک بودبسیار אن
 فاضل در طول حیات پربرکت خویش آثار אرزشمندی אز خود به یادگار گذאشت אهللا آیت

نظر به אینکه . و بدین وسیله خدمات علمی در خور توجه به جویندگان دאنش عرضه کرد
. ذوق و تخصّص אیشان بیشتر در فقه و אصول بود، بیشتر אین آثار در אین دو موضوع אست

 .گشای پژوهشگرאن خوאهد بودتابها رאهمعرفی אجمالی אین ک

 علوم قرآن

 ص، وزیری٤٦٤ق، ١٤٢٨، چاپ אول، )ع(قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهار: ، تحقیق و نشرمدخل אلتفسیر

  در אیام تبعید.شنبه و جمعه دאشتله پیش אز تبعید بحثی رא در روزهای پنجمعظّم
 بازگشت به قم درآورد و بعد אز به صورت کتابکرد و تجدید نظر یاددאشتهای درس رא 
 . شدمدخل אلتفسیر عنوאنموفق به چاپ آن با 

برخی .  אستقرآن کریم אین אثر مقدمه برאی ورود به تفسیر ،آیدکه אز عنوאن برمیچنان
،  و رאه نیافتن تحریف در آنقرآن، قرאئتهای قرآنאبعاد אعجاز موضوعات علوم قرآنی مانند 
 .ه אستبه آنها پردאخت به تفصیل دهאز مباحثی אست که نویسن

مقدمات ن کتاب با عنوא. پیش אز אین نیز کتاب سه بار بدون تحقیق چاپ شده بود
 قرآنو אز سوی אنتشارאت بنیاد شده  به قلم محمدرسول دریایی ترجمه بنیادین علم تفسیر
 .نشر یافته אست
سیر بخشی אز سورۀ حمد  بود و تفقرآن کریمله در صدد تدوین تفسیری بر ضمناً معظّم

 .رא نیز به عربی نگاشت؛ אما متأسفانه אدאمه پیدא نکرد

 )ع(کالم و אهل بیت

  ص، وزیری١٥٥ + ٢٢، قم، های درخشان در آیۀ تطهیرאهل אلبیت یا چهره

 :دهدאست و پنج نکته رא توضیح می  بردאشتهایی نو אز آیۀ تطهیرۀکتاب در بردאرند
 ،تطهیر و آیات مربوط به بانوאن رسالتۀ بین آی عدم אرتباط) אلف



 ٥٥١آثار אو 

 ،אستقالل آیۀ تطهیر، تدوین در موقف خاص) ب
 ،»إنما یرید אهللا« ۀمعنای אرאده در جمل) ج
 ،قرآن کریممعنای رجس אز نظر ) د
 . در آیۀ تطهیر»אهل אلبیت«אز   منظور) ه

 :در چند مصاحبه אز אین کتاب خود یاد کرده אست فاضل אهللا آیت
 نماإ« ۀبه آیۀ شریف من هر وقت.  پیش آمد که مربوط به سالها قبل אستمאیموضوعی بر«

 ، که به آیۀ تطهیر معروف אست١»هل אلبیت و یطهرکم تطهیرאأیرید אهللا لیذهب عنکم אلرجس 

آمد که אگر אین آیه مخصوص אهل بیت پیامبر אست، به  خوردم אین سؤאل در ذهنم می برمی
 چون در بین آیاتی آمده אست که אز زنان پیامبر و ؟دهمسرאن آن حضرت אرتباطی ندאر
 אین مطلب سالها ذهن مرא مشغول کرده بود و به .گوید אحکام مربوط به آنان سخن می

شدم و به ) س(صورت یک مشکل علمی در آمده بود تا آنکه متوسّل به حضرت معصومه
مکاری جناب آقای אی که با ه گونه  به؛لطف אلهی و عنایت آن حضرت אین مشکل حل شد

 کتابی علمی در אین باره ، ما بودۀمباحث  که هم ـدאماد حضرت אمامـ אلدین אشرאقی  شهاب
ندאرد و ) ص( אین آیه אرتباطی با همسرאن پیامبر،نوشتیم و با אستدالل ثابت کردیم که אوالً

 یא  حکمی دאشته و بیانگر نکته،آمدهאینجا مخصوص אهل بیت آن حضرت אست و אینکه 
با یک . אیم هدتوضیح אین مطالب رא مفصل در آن کتاب دא. آمد אست و باید همین جا می

 ٢».توسّل אین مشکل ما برאی همیشه حل شد و אمیدوאریم که برאی دیگرאن نیز مفید باشد

 آیۀ تطهیر مطالعه کند، به مورددر ) در אین کتاب( رא هر کسی بدون تعصب אین بحث«

 ٣».قاد به אئمۀ ما و אمامت آنها ندאشته باشدنظر من אمکان ندאرد אعت

ی یا خوאهم حاال אسمش رא تحدّ אیم که نمی ه کردهفدر אین کتاب بردאشتی אز آیۀ شری«

                                               
 .٣٤، آیۀ אحزאب.١
 .٣، ش فرهنگ کوثر. ٢
 .٢٧، ص ٩٠، ش پیام אنقالب. ٣



 آینۀ آثار ٥٥٢

 

به طوری بحث و بود نظیر و אبتکاری  خود بیع ولی אین بردאشت ما در نو؛ی بگذאرمتهدّ
 به אنمنده من عالق.ردکس بدین سبک تألیف ندא که تاکنون هیچهوאضح و روشن بیان شد

 ١».کنم  אین کتاب دعوت میۀ به مطالعرאدرک صحیح مفاد آیه 

 ۀقعد ذیه،تاریخ مقدم . אستمطرح شده تاریخی و کالمی ،مباحث تفسیریدر کتاب، 
 . אستق١٣٩١

 به قلم عباس نخعی ترجمه و אز سوی مرکز آیة אلتطهیر رؤیة مبتکرةکتاب با عنوאن 
 .شر یافته אستن) ع(אئمۀ אطهارفقهی 

 ص، وزیری٤٥٥، אنتشارאت عالمه، چاپ دوم، یا پاسدאرאن وحی در قرآن کریم) ع(אئمۀ אطهار

به אتفاق . دوشمی متوجه אیرאدאتی در آن  فاضلאهللا آیت، شهید جاویدپس אز אنتشار کتاب 
بحث אی مسائل مطرح در آن رא به خوאهند تا در جلسه אشرאقی אز نویسندۀ کتاب میאهللا آیت

 نویسند رא می یا پاسدאرאن وحیאئمۀ אطهارگذאرند؛ אما به دلیل چند بار خلف وعدۀ نویسنده، کتاب 
 .אست) ع(و אز جمله مطالب آن، مباحث مربوط به علم אمام

 אما با ؛کند فاضل چند بار با چاپ کتاب به دلیل אحتمال خطر، مخالفت میאهللا آیتپدر 
 ٢.کند، تکلیف אست، رضایت پدر رא جلب میویدشهید جاکتاب  ردّ אین توضیح که

 :אند تألیف אین کتاب رא بیان دאشتهאز، אنگیزۀ خود نویسندگان در مقدمه
 جامعۀ אیرאنی به نام  אین نکته بود که אمروز در،آنچه ما رא وאدאر به تألیف אین کتاب کرد«

 یعنی אسالم منهای رهبری »אهللاحسبنا کتاب« ۀفکری و به عنوאن دین ساده و تحت لفافروشن

 ما در אین کتاب برאی... کنند میعزیز ما رא אغفال  جوאنان) ع(אئمۀ אطهارپیغمبر عزیز و هدאیت 
 عزیز آسمانی  אتکا به کتاب»אهللاحسبنا کتاب«: گویندفکرאنی باشیم که میروشن گویאینکه پاسخ

 ».دאندאسالم می دאرאن الیقرא زمام אئمۀ אطهار عزیز אست که قرآنאین :  نمودیم تا بگوییمقرآن

אی אز شرאیط  گوشه،قرآن کریمאمامت אز نظر : مباحث مطرح درکتاب عبارت אست אز
                                               

 .٥٦، ص ٣٢، ش نور علم. ١
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٨، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢



 ٥٥٣آثار אو 

 . کربالۀ سیدאلشهدא אز حادثحضرت، آگاهی )ع( علم אمام،אمامت
 : رא شبه کرאمت دאنسته אست فاضل چاپ کتابאهللا آیت

 برאی چاپ پول ن کتاب رא نوشتیم، منوقتی אی. یک شبه کرאمتی هم در کار بودאینجا «

در . هزینه رא بپردאزد ولی در آن شرאیط ؛ وضع مالی خوبی دאشت و آقای אشرאقی همندאشتم
یک شب مرحوم آقای بروجردی رא در خوאب دیدم در . نتیجه کتاب روی دستمان ماند

ج  با یک لباس فاخر نشسته و حا אتاقی روی تشکی که شاید یک وجب ضخامت دאشت،
ما وאرد شدیم و چند دقیقه نشستیم و . کار אیشان ـ هم مقابلش אیستاده بودאحمد ـ خدمت

אیشان خم . جلو رفتم. خوאستیم خارج شویم، אیشان مرא صدא زد و אشاره کرد که جلو بروم
، به من دאد אرزش دאشت خیلی  یک אسکناس صد تومانی، که آن زمانشد و אز زیر تشکش

אز فردאی آن روز، رאه برאی ما . ن رא بگیرید و صرف چاپ کتاب کنیدאین صد توما: و گفت
 ١».توאنیم کتاب رא چاپ کنیمدیدیم دیگر می. باز شد

) ع( حضرت سیدאلشهدאبویژه) ع(تألیف אین کتاب در آن زمان אز حیث دفاع אز ساحت אهل بیت
در «:  گفته بود فاضل در روزهای آخر عمر به אیشانאهللا آیتچنان אهمیتی دאشت که پدر 

 ٢».آخرت אمیدم به אین کتاب تو אست

و אز سوی مرکز شده  عبدאلرحیم حمرאنی ترجمه همت به حماة אلوحیکتاب با عنوאن 
 .نشر یافته אست) ع(אئمۀ אطهارفقهی 

، چاپ אول، )ع(אئمۀ אطهار، قم، مرکز فقهی )س(پنج پیام به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرא
 ص، رقعی٦٣ش، ١٣٨٥

پیامی صادر ) س( هرسال به مناسبت אیّام فاطمیّه١٣٨٤ تا ١٣٨٠ فاضل אز سال אهللا یتآ
انه אیّام فاطمیّه در سال تأسّفمאما . نامۀ خود به آنها אفتخار کرده אستوصیّت در که ٣کردمی

                                               
 .١٥/١/١٣٨٤، جام جم. ١
 .١٥/١/١٣٨٤ ،جام جم. ٢
ظاهرאً دلیلش آن بود که در همان אیام، پنج پیام قبلی אز سوی مرکز .  پیامی صادر نکرد١٣٨٥له در سال معظّم. ٣

 .منتشر شدبه فارسی و عربی که خود بنیاد نهاده بود، ) ع(فقهی אئمۀ אطهار
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پیامها با تحقیق مفصل و با ذکر مآخذ متن پیامها در .  مصادف با رحلت אیشان شدق١٤٢٨
 . آمده אستیک مجلد گرد

خمس ندאءאت بمناسبة أیام شهادة אلصدیقة אلطاهرة فاطمة ترجمۀ אین کتاب با عنوאن 
 .منتشر شده אست) ع(אئمۀ אطهار אز سوی مرکز فقهی )س(אلزهرאء

 ص، وزیری٦٦ش، ١٣٧٤، قم، אنتشارאت نوح، چاپ دوم، جبر و تفویض

. اوت مطرح شده אستدر אین رساله بحثی کالمی در مورد طلب، אرאده، سعادت و شق
 . آمده אست٥١٠ تا ٤٤٥، אز ص אلکفایه אیضاحرساله در پایان جلد אول 

 فقه אستداللی
 ، وزیریتفصیل אلشریعة في شرح تحریرאلوسیله

 شرحی رود که به شمار می فاضلאهللا آیتترین אثر ترین و مهمאین کتاب گسترده
 رא هنگام تحریرאلوسیلهن کتاب فقهی אمام تدوی.  אمام خمینی אستتحریرאلوسیلۀمبسوط بر 

 فاضل نیز در אیام تبعید در یزد אهللا آیتتبعید در ترکیه آغاز کرد و شروع شرح آن به دست 
 :گفته אستאز نگارش אین شرح  خود אنگیزۀאی אز  فاضل در مصاحبهאهللا آیت. بود

و هم باشم ه برאی אینکه هم אشتغال علمی دאشت، در یزد تبعید در مدت دو سال و نیم«

 گرفتم؛ زیرא  אمامۀتحریرאلوسیل، تصمیم به شرح کنمـ تحقیقی خود رא دنبال  برنامۀ علمی
له مخالفت دאشتند به منظور ناچیز جلوه معظّمکه با مبارزאت אنقالبی  در آن روزها کسانی

زدند و فکر کردم تنها پاسخ محکم  אی چنگ می  به هر وسیله،دאدن شخصیت علمی אیشان
 אمام ۀتحریرאلوسیلچنین جوسازیهای ذهنی و تبلیغات زهرآگین، همان شرح به ناسب و م

 آن אز شخصیت وאالی ۀتوאنستیم به وسیل אست و بس؛ زیرא אین تنها وسیله بود که ما می
אی هم در جهت پیشبرد مبارزאت و  علمی אیشان دفاع کرده و ضمن آن خدمت אرزنده

م؛ زیرא دفاع مؤثر אز شخصیت אول و رهبر یک אنقالب، אهدאف אنقالبی אیشان به عمل آوری
 ، شمسی در شهر یزد شروع به کار کرده١٣٥٢دفاع אز خود آن אنقالب אست و لذא אز سال 

 ١».در אین مدت چهار یا پنج جلد آن رא تمام کردم

                                               
 .٢٤، ص ٣٢، ش نور علم. ١
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 مبانی فقهی و אصولی ست؛ بلکه منحصر به ذکر مبانی אمام نیتفصیل אلشریعهکتاب 
  نظر אست و نیز אیشان مقیّد بود آخریندّ بروجردی نیز مאهللا آیتر אیشان אز جمله אساتید دیگ

 . خویی رא مورد بحث قرאر دهدאهللا آیتمبانی بزرگان حوزۀ نجف مانند 
 پس אز پیروزی אنقالب، سمتی در אمور علمی دفتر. حضرت אمام به אین کار אهتمام دאشت

 אما אیشان خدمت حضرت אمام אظهار ؛ته شد فاضل گذאشאهللا آیتحضرت אمام، به عهدۀ 
 אمام در جوאب ».مانم باز میتحریرאلوسیله אز אدאمۀ شرح ،אگر به אین אمور بپردאزم«: دאشت

 ».گیرندشما به همان کار خود مشغول باشید و دیگرאن אین کارها رא به عهده می«: فرمود

 تثبیت مرجعیت אیشان  فاضل نشان دאدن چهرۀ علمی אمام وאهللا آیتهدف خالصانۀ 
بود؛ אمّا همین کتاب، شخصیت علمی خود אو رא نیز نشان دאد و تأثیر فرאوאن در تثبیت 

 تفصیل אلشریعه بخش حج אز  در مورد سیدکاظم حائریאهللا آیت. مرجعیت خود אو دאشت
بهترین کتابی אست که تاکنون در بارۀ مباحث حج  אین کتاب« :چنین אظهار نظر کرده אست

 ١».ته شده אستنوش

 :گویدبجنوردی میسید محمد  אهللا آیت
.  אست אما در آن نوآوری وجود دאردجوאهری گرچه به سبک فقه تفصیل אلشریعهکتاب «

  وאقعاً אز کتابهایتفصیل אلشریعهدیدم که کتاب אجارۀ کردم، میوقتی که بحث אجاره رא تدریس می
 در بحث خود به אین אکتفا نکرده که صاحب אیشان. دیگر در زمینۀ אجاره، خیلی جلوتر אست

 رאدאند؛ بلکه عالوه بر بررسی نظریات فقها، تحلیل و نقد و אی چه گفتهحدאئق و صاحب جوאهر
 بخشی(کتاب حج . رساند فاضل رא در فقه میאهللا آیتאین کتاب، عمق و تسلط . אندهنیز پردאخت

  کتابهای دیگر حج بررسی و تطبیق کنند،אگر אهل فن با. خیلی عالی אست) تفصیل אلشریعهאز 
אی אست و بحثها خیلی خوب אلعادهخوאهند دید که تفاوت فرאوאنی وجود دאرد و کتاب فوق

 ٢». فاضل یکی אز بهترین کتابهای حج در فقه شیعه אستאهللا آیتکتاب حج . منقّح شده אست

                                               
 .אالسالم محمدجوאد فاضل، مصاحبۀ حجت٥، ص ت و مرجعیتאسوۀ فقاهنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢
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 :د کرده אست یاتفصیل אلشریعهאی دیگر نیز אز در مصاحبه بجنوردی אهللا آیت
 אلعظمی فاضل رא بر فقه به دست آورد، به نظر אهللا آیتאگر کسی بخوאهد میزאن تسلط «

ن کسی بود  אوّلیאیشان.  אیشان مرאجعه کندتحریرאلوسیلۀمن کافی אست که به کتاب شرح 
 رא شرح کرد و אین شرح وאقعاً یکی אز بهترین کتابهای فقهی در عصر تحریرאلوسیلهکه 

אم و برאی تدریس خودم אستفاده  کتاب رא مطالعه کرده אین مباحثאکثر من .حاضر אست
در אین ) ع(وאقعاً فقاهت אین فقیه بزرگوאر و تسلط و تبحّرشان در فقه אهل بیت. אمکرده

 به کربال، بخشی אز شرح ١٣٥٥در سفر אیشان در אوאخر سال . شودکتابها مشخص می
حضرت אمام خیلی אیشان . د و به حضرت אمام نشان دאدند رא با خود آورده بودنلهیتحریرאلوس

آقا مصطفی مقدאری رא که دیده بود، برאی من مرحوم حاج. رא تشویق و ترغیب کردند
 ١».خیلی دقیق و منقّح شرح کرده אست: فرمودکرد و میتعریف می

بعضی  رא به ترتیب אز אبتدא شرح نکرده و تحریرאلوسیلهله אبوאب معظّمאز آنجا که 
 شمارۀ مسلسل تفصیل אلشریعهتر رא مقدم بدאرد، ضرورتها سبب شده که بخشهای مهم

.  قرאر گرفته، به صورت عنوאن فرعی برجلد چاپ شده אستکاوشندאرد و مبحثی که مورد 
گردد، درخور ذکر אست مجلدאتی که تدوین آنها به سالهای پایانی حیات אیشان باز می

علت آن، کسالتهای אیشان אست که در אوאخر حیات، . ستدאرאی شرح و بسط کمتری א
 .بیشتر شده بود

 ٢٧ رא در تحریرאلوسیلهله در حیات پربرکت خویش موفق شد حدود چهارپنجم معظّم
אنتشارאت جامعۀ مدرسین حوزۀ : جلد شرح و تفسیر کند و تاکنون ناشرאن مختلف אز جمله

 .אندبه چاپ آن אقتدאم کرده) ع(ارאئمۀ אطهعلمیۀ قم، دאرאلتعارف و مرکز فقهی 
 : بدین قرאر אستتحریرאلوسیله به ترتیب مباحث تفصیل אلشریعهعنوאنهای فرعی 
 ص٤١٣ق، ١٤٢٦، چاپ چهارم، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאالجتهاد وאلتقلید

 ص٢٧٦قم،  ،אلمیاه
 ص٤٣٢ش، ١٣٦٢، قم، جامعۀ مدرسین، يأحکام אلتخل

                                               
 .٤، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
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 ص٤٩٢ش، ١٣٦٨، قم، مؤلف، چاپ אول، اאلنجاسات وאحکامه
 ص٧٢٣ش، ١٣٧٧ אلعروج، چاپ אول، ة، مؤسّس وאلتیمم وאلمطهرאتةغسل אلجناب
 ص٦٨٧ش، ١٣٦٧، قم، مؤلف، چاپ אول، ١، ج אلصالة
 ص٤٢٣ق، ١٤٢٦، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאلصوم

 ص٤٤٠ق، ١٤٢٣اپ אول، ، چ)ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارنفالوאألאلخمس 
 ص٤٨٠ + ٤٤٨ + ٤٧٢ + ٤٤٨ + ٥٢٣ج، ٥ق، ١٤١٨، بیروت، دאرאلتعارف، چاپ دوم، אلحج

 ص٣٠٤ق، ١٤٢٧، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאلمکاسب אلمحرمة
 ص٦٨٨ق، ١٤٢٣، چاپ دوم، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאإلجارة

אلمساقاة وאلدین وאلرهن وאلحجر وאلضمان وאلحوאلة وאلکفالة אلمضاربة وאلشرکة وאلمزאرعة و
 ص٥١٢، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارقرאر وאلهبةوאإلوאلوکالة 

، قم، مرکز فقه אلوقف وאلصدقة وאلوصیة وאألیمان وאلنذور وאلعهد وאلکفارאت وאلصید وאلذباحة
 ص٤٣١ق، ١٤٢٤، چاپ אول، )ع(ألطهارאألئمّة א
 ص٦٥٦ق، ١٤٢١، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאلنکاح

 ص٥٣٥ق، ١٤٢١، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאلطالق وאلموאریث
 ص٦٤٨ق، ١٤٢٧، چاپ )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאلقضاء وאلشهادאت

 ص٧٦٠، ق١٤٢٧، چاپ سوم، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارאلحدود
 ص٤٦٣ق، ١٤٢٧، چاپ سوم، )ع(ألطهار، قم، مرکز فقه אألئمّة אאلقصاص
 ص٣٤٤ش، ١٣٧٦، چاپ אول، )ع(ألطهار، قم، مرکز فقه אألئمّة אאلدیات
ش به ١٣٨٦ در نهمین همایش کتاب سال حوزه که در سال אلمکاسب אلمحرمهکتاب 

 .عنوאن אثر برگزیده אنتخاب شد

، قم، )ع(مرکز فقه אألئمّة אألطهار:  بروجردی، تحقیق و نشرאهللا آیت تقریرאت درس ،نهایة אلتقریر
  ص، وزیری٤٢٤ + ٥٣٢ + ٥١٦ج، ٣ق، ١٤٢٠چاپ سوم، 

  بروجردی شرکت جستאهللا آیتق در نوزده سالگی، در درس ١٣٦٩ فاضل در سال אهللا آیت
طالب آمد و مو به پشتوאنۀ هوش خدאدאدی و تالش فرאوאن، به خوبی אز درک درس برمی

 فاضل אهللا آیت بروجردی با مشاهدۀ بخشی אز אین تقریرאت، אهللا آیت. آوردبه قلم میאستاد رא 
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فرمود و بعد نویسهای بعدی رא نیز مالحظه میترא مورد تشویق قرאر دאد و אز آن پس دس
نویس جلد سوم متن دست  بروجردی دوאهللا آیتوقتی . سپردאز אتمام هرجلد، به چاپ می

 ١».هیچ لغزشی در آن ندیدم«:  مطالعه کرد، ضمن موאفقت با چاپ، אظهار دאشتدوم رא

 :گوید مینهایة אلتقریر  فاضل אزאهللا آیت
 אین .אی رسید  صفحه پانصد یک جلدۀ رא نوشتم تا به אندאز بروجردیאهللا آیتدرسهای «

 אیشان.  شوداپ، چ موאفقتدر صورتنوشتجات رא خدمت אیشان אرאئه دאدم و אز אیشان خوאستم 
که   لذא در حالی. אعالم دאشتندچاپ کمال موאفقت خودشان رא با ،هم پس אز مدتی مطالعه

 چاپ و منتشر کردیم و در سالهای بعد نهایة אلتقریر عنوאن ا آن رא ب،دאشتم سال ٢٦ حدود
 אست که صالت کتاب ۀ مجموعنهایة אلتقریر אین دو جلد .جلد دوم آن چاپ و منتشر شد

אستثنای نماز مسافر و نماز جمعه که אین دو بحث ه  ب؛م آقای بروجردی بحث کردندمرحو
 אین دو جلد که ۀ אیشان به ضمیمۀ لذא نوشت. آقای منتظری نوشتند و چاپ کردندאهللا آیترא 

 مرحوم آقای بروجردی אست که در مدتی صالت ۀ بحثشود، مجموع  جلد می سهمجموعاً
 ٢».رא مطرح کردند و بنده و אیشان نوشتیم و چاپ شدسال مباحث آن  هشت نزدیک به

کمک هزینۀ خرید ، بیست هزאر تومان برאی نهایة אلتقریر بروجردی پس אز تألیف אهللا آیت
 . فاضل فرستادאهللا آیتخانه برאی 
 :گوید אلعظمی حسین وحید خرאسانی در مورد אین کتاب میאهللا آیت

کردم و بعضی אز  نقل می אلتقریرةنهایی همین  بروجردی رא אز روאهللا آیتات یمن نظر«

 من در :گفتم. ر باشدرّقאز م) شدمیאشکالی که مطرح (  شاید אشکال:گفتندشاگردאن می
 ٣».دهمر אحتمال אشتباه نمیرّقحق אین م

 کتاب،.  אما در چاپ جدید در سه مجلد به چاپ رسید؛אبتدא در دو جلد چاپ شد نهایة אلتقریر
                                               

 .٣١،ص ١، جنهایة אلتقریر. ١
 .١٣٦٨، فروردین ٣٠، ش مجلۀ نور علمله در مصاحبۀ معظّم: ک. و ر٢٦ش، ص ١٣٦٢، مردאد ٩٠، ش پیام אنقالب. ٢
אالسالم محمدجوאد فاضل ، مصاحبۀ حجت٥، ص אسوۀ فقاهت و مرجعیتنامۀ ، ویژه٣/٥/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٣

 .١٥/١/١٣٨٤، جام جم: ک.و ر
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 و در ١ به پایان رسید١٣٧٤ فاضل אست که تألیف جلد אول در رجب אهللا یتآنخستین אثر 
 . سالگی به زیور طبع در آمد٢٦ سالگی به אتمام رسید و در ٢٤ یعنی در ؛ چاپ شد١٣٧٦سال 

 . سالگی אیشان به پایان رسید٢٨یعنی در  ١٣٧٨ یجمادی אالولدر تدوین جلد دوم 

ی، تهرאن، مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار אالمام אلخمینی، چاپ ، تقریرאت درس אمام خمینکتاب אلطهارة
 ص، وزیری٦٢١ش، ١٣٨٠אول، 

  که نخستین אثر אو אست، به مباحثی کهکتاب אلطهارهאمام خمینی در کتاب خود با عنوאن 
در آغاز باب طهارت در فقه مطرح אست، مانند אحکام آبها و وضو و غسل جنابت، نپردאخت 

له معظّمخوشبختانه برخی אز شاگردאن .  بسنده کرد و به قلم نیاوردو فقط به تدریس آنها
 فاضل אز جمله کسانی אست که مباحث رא تقریر אهللا آیت. אین مباحث رא هنگام درس نوشتند

אحکام آبها و وضو . کرد و مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار אمام خمینی آن رא به چاپ رساند
 .אندسی قرאر گرفته مورد بررشرאئع אالسالمبرאساس کتاب 

 .نوشتۀ אین کتاب به رؤیت אمام خمینی رسیده אستدست

 ص، وزیری٨٢ق، ١٤٢٣، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهاررسالة في אلخمس

 بروجردی אهللا آیتنویسهای خود به تقریر بحث خمس له هنگام جستجو در دستمعظّم
. کند، مجلد مربوط به خمس و אنفال چاپ میعهتفصیل אلشریخورد و آن رא در پایان برمی

 .אین رسالۀ مختصر در هشتاد صفحه אست

 ص، وزیری٢٤٨ق، ١٤٢٥، چاپ אول، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارثالث رسائل

 :کتاب در بردאرندۀ سه رسالۀ زیر אست
 אست ق١٤٠٧له در ماه رمضان معظّمאین رساله در وאقع درس . قاعدة نفي אلحرج) אلف

אز ویژگیهای אین رساله، عالوه بر . אالسالم مرتضی وאعظی تحریر کرده אستکه حجت
 ـ بدون قرآن کریمتتبع فرאوאن در אقوאل علما، آن אست که با אین قاعده و با אستناد به 

 .و אمامان دیگر رא אثبات کرده אست) ع(مرאجعه به روאیات ـ אمامت אمام علی
אالسالم له אست که حجتمعظّمאین رساله نیز تقریر درس . مرةאلفجر في אللیالي אلمق) ب

                                               
 . אست٣٣٠لدی در جلد دوم، صفحۀ אین تاریخ در چاپ قدیم دو جلدی در پایان جلد אول آمده אما در چاپ سه ج. ١
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 אفتدوی معتقد אست در شبهای مهتابی، فجر به تأخیر نمی. אکبر خادمی אصفهانی نوشته אست
 .و الزم نیست نماز صبح رא به تأخیر אندאخت

به  در مبحث طالق، تفصیل אلشریعهله در کتاب معظّم. عدة אلمرأة אلتي أخرج رحمها) ج
کند که رحمش رא با عمل جرאحی در آورده و در پی آن مناسبت، אز حکم زنی بحث می

 .نظر به אبتالی فرאوאن آن، جدאگانه چاپ و نشر یافته אست. بیندحیض نمی

  ص، وزیری٥٩٢ق، ١٤٢٥، چاپ دوم، )ع( مرکز فقه אألئمّة אألطهار ، قم،אلقوאعد אلفقهیة

مین، عدم ضمان אأل: آن قوאعد عبارتند אز. ده אستبیست قاعده אز قوאعد فقه تبیین ش
قرאر به، אلغرور، نفي لزאم، من ملک شیئاً ملک אإلقرאر אلعقالء، ضمان אلید، אإلإאالتالف، 

حسان، אالشترאک، אشترאک אلکفار مع אلمؤمنین في אلتکلیف، عدم شرطیة אلسبیل، אلجبّ، אإل
لصبي و عدمها، أماریة אلید، אلقرعة، حرکة אلوضعیة، مشروعیة عبادאت א אألحکام אلبلوغ في

 .خذ אألجرة علی אلوאجبأثم، حجیة אلبیّنة، حجیة سوق אلمسلمین، عانة علی אإلאإل
کتاب حاصل تدریس در אیام ماه مبارک . تنها جلد نخست אین کتاب منتشر شده אست

 .رمضان אست

  رقعیص،٢٧ش، ١٣٦٥، گروه אرشاد حجاج אیرאنی، چاپ אول، تقیۀ مدאرאتی

، אما بسیاری. تقیه אز אمور مهمی אست که هنگام موאجهه با غیر شیعیان رعایت آن الزم אست
 پاسخ به درخوאست سازمان حج ، درۀ کوتاهאین رسال. اهی الزم ندאرندאز چند و چون آن آگ

 . روحانیون کاروאنها به قلم آمده אستبویژه که برאی אستفادۀ عموم نگاشته شده،

 )تقریرאت(فقه אستداللی
  ج، وزیری٥، محمد دאدستان، قم، אنتشارאت فیضیه، چاپ אول، سیری کامل در خارج فقه معاصر

در .  אستنوشته شدهله بدون ویرאیش معظّمخارج  نوאرهای درس אزאین کتاب در وאقع 
 :ه אستمورد بحث قرאر گرفتאین مجلدאت، چند باب فقه 

 ص٦٤٠ + ٦٤٠ ج، ٢ش،١٣٨٢کتاب אلخمس، ) אلف
 ص٦٤٠ + ٦٤٠ ج، ٢ش، ١٣٨١کتاب אلقضاء، ) ب
 ص٦٤٠  ج،١ ش،١٣٨١کتاب אلشهادאت، ) ج
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 ١)عربی(فقه فتوאیی

 ص، رقعی١٦٠ق، ١٤١٦، چاپ אول، جوبة אلسائلینأ

 ص، رقعی١٤٤، ١٣٧٦، قم، چاپ سوم، حکام אلحج من تحریرאلوسیلةأ

 ص، وزیری٢٦٧ق، ١٤٢٨، ، چاپ אول)ع(، سوریه، حوزة فقه אألئمّة אألطهارحکام אلطّبّیّةאأل

 ص، وزیری٤٨٠ق، ١٤٢٤، چاپ پنجم، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارحکام אلوאضحةאأل

 ص، رقعی١٨ق، ١٤٢٨، چاپ אول، )ع(، سوریه، حوزة فقه אألئمّة אألطهارאستفتاءאت حول אلشعائر אلحسینیة

 ، وزیریص٦١٦، ١٤٢٥، قم، אنتشارאت אمیرאلعلم، چاپ אول، ١، ج جامع אلمسائل

، قم، אلعروة אلوثقی مع تعلیقات אلمرجع אلدیني آیةאهللا אلعظمی אلشیخ محمد אلفاضل אللنکرאني مدظله
 ص، وزیری٧٨٤ + ٧٣٦ج، ٢ق، ١٤٢٢، چاپ אول، )ع(مرکز فقه אألئمّة אألطهار

 جیبیص، نیم٤٠٠ق، ١٤٢٣، چاپ دوم، )ع(، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهارمناسک אلحج

 )ارسیف(فقه فتوאیی

، چاپ אول، )ع(אئمۀ אطهار، به אهتمام غالمحسین خدאدאدی، قم، مرکز فقهی אحکام پزشکان و بیمارאن
 ص، رقعی٢٤٨ش، ١٣٨٥

 ص، رقعی١٤٢ش، ١٣٨١، به אهتمام لطیف رאشدی، تهرאن، پیام محرאب، چاپ دوم، אحکام پسرאن جوאن

 ٢ص، پالتویی٢٠٣ش، ١٣٨٥، قم، چاپ سی و ششم، אحکام جوאنان

 ص، رقعی١٤٣ش، ١٣٧٨، به אهتمام لطیف رאشدی، تهرאن، پیام محرאب، چاپ אول، کام دخترאن جوאنאح

 ص، رقعی٢٢٨ش، ١٣٨٢زאده، تهرאن، نشر مشعر، چاپ هشتم، ، به אهتمام محمدحسین فالحאحکام دین

 جیبیص، نیم٢٥٦ش، ١٣٨٣، قم، چاپ یازدهم، אحکام عمرۀ مفرده

 جیبیمص، نی٣٤٠، אستفتاءאت حج و عمره

                                               
 .کنیمشناختی بسنده مینظر به فرאوאنی کتابهای فتوאیی، در معرفی آنها صرفاً به ذکر عنوאن آنها و مشخصات کتاب. ١
 .تیرאژ אین کتاب به چند میلیون رسید و به زبانهای مختلف ترجمه شد. ٢
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، چاپ אول، אئمۀ אطهار، به אهتمام علی عطایی אصفهانی، قم، مرکز فقهی אعتکاف و אحکام آن
 ص، جیبی٦٤ش، ١٣٨٥

 ص، رقعی٧٠، )ع(אئمۀ אطهار، به אهتمام علی عطایی אصفهانی، مشهد، مرکز فقهی אعتکاف

 ص، وزیری٦٢٠ + ٦٠٠ج، ٢ش، ١٣٨٣، قم، چاپ یازدهم، )אستفتائات(جامع אلمسائل

 جیبیص، نیم١٦،  کثیر אالبتالء در حج و عمرهمسئلۀهل چ

، به אهتمام لطیف رאشدی، قم، نشر مصطفی، چاپ אول، )ویژۀ دخترאن(دאنستنیهای אحکام جوאنان 
 ص، رقعی١١٠ش، ١٣٨١

 ص، جیبی٢١٦ش، ١٣٧٤، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، چاپ אول، رسالۀ אحکام برאی نوجوאنان

 ص، جیبی٢١٦ش، ١٣٧٨، چاپ هفتم، وجوאنانرسالۀ אحکام برאی ن

 ص، وزیری٥٦٠ش، ١٣٨٥، אمسیچاپ صد و אنتشارאت אمیرאلعلم، ، قم، رسالۀ توضیح אلمسائل

 جیبیص، نیم٤٢٤ش، ١٣٨٥، قم، چاپ پانزدهم، مناسک حج

 )ترکی(فقه فتوאیی

 قعیص، ر١١٩م، ٢٠٠٠، ترجمه هبنان، قم، دفتر نشر نوید אسالم، )آذری( אحکام جوאنان

م، ٢٠٠٥، ترجمه کاظم بهچی، توضیحات אرسالن باشارאن، قم، )ترکی אستانبولی( אحکام جوאنان
 ص، رقعی١٥٨

 ص، رقعی١٤١م، ٢٠٠٤، ترجمه کاظم، )ترکی אستانبولی( אحکام جوאنان

 ص، وزیری٣١٦ش، ١٣٨٥زאده، قم، אنتشارאت شهریار، چاپ אول، علی. ، ترجمه م)آذری (توضیح אلمسائل

 ص، پالتویی٣١٩، ترجمه محمد قاسم، )آذری( وضیح אلمسائل مختصررسالۀ ت

ش، ١٣٨٢، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، چاپ دوم، )ترکی אستانبولی( رسالۀ توضیح אلمسائل
 ص، رقعی٥٣٧

 ص، رقعی١٨٢ش،١٣٨٢، قم، چاپ دوم، )آذری( مناسک حج
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 )אردو(فقه فتوאیی

، چاپ אئمۀ אطهارد علی فلسفی، قم، مرکز فقهی ، ترجمه محمد رضوی و محمدجوאאحکام جوאنان
 ص، پالتویی٢٨٨ش، ١٣٨٦אول، 

 ص، وزیری٨٤٤م، ٢٠٠١، چاپ אول، جامع אلمسائل

 ص، وزیری٥٩٥م، ٢٠٠٣، ترجمه علی אیمانی، چاپ سوم، رسالۀ توضیح אلمسائل

 ) אنگلیسی(فقه فتوאیی

 نشر فرهنگ אسالمی، چاپ אول، ، ترجمه منصوره ملکی، تهرאن، دفتررسالۀ אحکام برאی نوجوאنان
 ص، جیبی٢٤٧ش، ١٣٧٩

 ص، وزیری٥٨٥ش، ١٣٨٤، چاپ پنجم، رسالۀ توضیح אلمسائل

 )روسی(فقه فتوאیی

 ص، وزیری٨٧٥، توضیح אلمسائل

 ص، وزیری٣٣٠، توضیح אلمسائل

 )با مرאجع دیگر(فقه فتوאیی

אز مرאجع دیگر نیز ی چند تن اههاگ فاضل، دیدאهللا آیتدر برخی کتابها عالوه بر فتاوאی 
 .مسلّماً تعدאد کتابهایی אز אین دست بسیار بیش אز آن אست که یافتیم. گرد آمده אست

 ص، رقعی٢٢٢ش، ١٣٨٦ ،، محمد وحیدی، قم، بوستان کتاب، چاپ چهل و چهارمאحکام بانوאن

 ص، رقعی٩٦ش، ١٣٨٦، سید مجتبی حسینی، دفتر نشر معارف، چاپ سوم، אحکام تقلید و بلوغ

ش، ١٣٧٨، عبدאلرحیم موگهی، قم، شفق، چاپ سوم، )ویژۀ پسرאن(کام جوאنان و نوجوאنان אح
 ص، رقعی١١٠

ش، ١٣٧٨، عبدאلرحیم موگهی، قم، شفق، چاپ سوم، )ویژۀ دخترאن(אحکام جوאنان و نوجوאنان 
 ص، رقعی١١٠
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پ چهارم، ، حمید אحمدی جلفایی، قم، אنتشارאت زאئر، چاאحکام حجاب و عفت در گلستان مرجعیت
 ص، رقعی١٦٧ش، ١٣٨٦

 ص، رقعی٤٢٤ش، ١٣٨٥، محمد وحیدی، אنتشارאت سنابل، چاپ אول، אحکام دخترאن

، سید مسعود معصومی، قم، بوستان کتاب، چاپ سی אحکام روאبط زن و مرد و مسائل אجتماعی آنان
 ص، رقعی٢٧٥ش، ١٣٨٦و هشتم، 

 ص، رقعی٢٣٢ش، ١٣٨٠، محمد وאفر، אنتشارאت صبوری، چاپ אول، אحکام مسافر

ش، ١٣٧٨، سید جالل محبّی، אنتشارאت ممتاز، چاپ אول، אحکام موسیقی אز نظر مرאجع تقلید
 ص، جیبی٨٨

 ص، وزیری٤٢٣ش، ١٣٨٦، محمد وحیدی، אنتشارאت سنابل، چاپ אول، אحکام و آدאب سفر

 یص، جیب١٤٤زאده، نشر مشعر، چاپ دهم، ، محمدحسین فالحאحکام ویژۀ بانوאن در حج

ش، ١٣٧٥אلدین אسدآبادی، چاپ אول، ، غالمرضا نیشابوری، אنتشارאت سید جمالאستفتائات قرآنی
 ص، رقعی١٨٣

 ص، رقعی١٥٦ش، ١٣٧٥، نشر مشعر، چاپ אول، אستفتاآت ویژۀ حج אز محضر مرאجع عظام

 قم، بوستان کتاب، چاپ ،، عبدאلرحمان אنصاری و مصطفی آخوندیبررسی تاریخی و فقهی خمس
 ص، رقعی١٥٦ش، ١٣٨٦ دوم،

 ص، رقعی٢٥٢ش، ١٣٨٦، محمد وحیدی، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، ها در אسالمها و ناپاکیپاکی

ش، ١٣٨٣، چاپ نهم، ١هاشمی خمینی، قم، دفتر אنتشارאت אسالمی، ج ، بنیتوضیح אلمسائل مرאجع
 ص، وزیری١٠٣٦ش، ١٣٨٣، چاپ هشتم، ٢ص و ج ١٠٠٠

عبدאلرحمان אنصاری و یدאهللا مقدسی، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم،  ،؟چگونه باید روزه گرفت
 ص، رقعی١٧٢، ١٣٨٦

 ص، رقعی١٣٦ش، ١٣٨٦، زکریا بیگدلی، אنتشارאت کشف אلغطاء، چاپ אول، אی زیبا و باطرאوتچهره

م، ، سید کاظم کاظمی، אنتشارאت پیوند با אماها و אحکام אزدوאج אز دیدگاه علما و مرאجع تقلیددאنستنی
 ص، رقعی١٦٥ش، ١٣٨٦چاپ אول، 
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ش، ١٣٧٩، لطیف رאشدی، تهرאن، پیام محرאب، چاپ سوم، رسالۀ توضیح אلمسائل چهار مرجع
 ص، وزیری٧٦٨

، )ع(، سید محسن محمودی، אنتشارאت صاحب אلزمانمسائل جدید אز دیدگاه علما و مرאجع تقلید
 عیص، رق٢٠٨ + ٢٤٠ + ٢٤٠ + ٢٠٨ + ٢٠٨ ج، ٥ش، ١٣٨٥چاپ אول، 

، رضا مسجدی אصفهانی، אصفهان، אنتشارאت אلحج، چاپ هفدهم، مناسک آموزشی عمره و حج
 ص، وزیری١٢٧ش، ١٣٨٢

ش، ١٣٨٢زאده، تهرאن، نشر مشعر، چاپ ششم، ، محمدحسین فالح)ویژۀ بانوאن(مناسک حج 
 ص، پالتویی٢٣٨

 ص، پالتویی١٤٢ش، ١٣٨٢، تهرאن، نشر مشعر، چاپ نهم، )ویژۀ بانوאن(مناسک عمرۀ مفرده 

 )تألیف(אصول

 ج، ٢، تقریرאت درس אمام خمینی، مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار אمام خمینی، چاپ אول، معتمد אألصول
 ص، وزیری٥١٩ + ٥٢٩ش، ١٣٨١ و ١٣٧٨

 :در אین کتاب، مباحث زیر אز علم אصول فقه مطرح אست
 ظن، برאئت، אوאمر، نوאهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، אحکام قطع، אحکام

 .تخییر، אشتغال، تعادل و ترאجیح، אجتهاد و تقلید

 )تقریرאت(אصول

، ش١٣٨١، چاپ אول، )ع(אئمۀ אطهار، محمود و سعید ملکی אصفهانی، قم، مرکز فقهی אصول فقه شیعه
 ص، وزیری٥٦٨ + ٥١١ + ٦٤٠ + ٥٢٧ + ٥٥١ + ٥٧٦ج، ٦

ی حوزۀ علمیه بود، دو تن אز  فاضل אز پربارترین درسهاאهللا آیتنظر به אینکه دروس 
له، آنها رא به رشتۀ تحریر معظّمفضالی حوزه بر آن شدند تا ضمن شرکت در درس אصول 

 بخشی אز نوشته رא مالحظه کرد، نویسندگان رא به אدאمۀ کار معظّموقتی که אستاد . در آورند
 .تشویق کرد و אین تشویق، אنگیزۀ آنها رא دوچندאن ساخت

 بروجردی و אمام خمینی آمده که אستاد در درس אز אهللا آیتیی אز اههاگدر אین אثر دید
 .شودآنان شنیده و در جای دیگر حتی در تقریرאت چاپی אستاد دیده نمی

ش، ١٣٨٥، چاپ پنجم، ١ אنتشارאت نوح، وزیری؛ ج ، سید محمد حسینی قمی، قم،یضاح אلکفایهإ
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ش، ١٣٨٤، چاپ پنجم، ٤ص؛ ج٦٠٠رم، ، چاپ چها٣ص؛ ج٥٢٨ش، ١٣٨٥، چاپ پنجم، ٢ص؛ ج٥٧٥
 ص٤٤٨، چاپ سوم، ٦ص؛ ج٤٨٠ش، ١٣٨٤، چاپ چهارم، ٥ص؛ ج٤٨٨

 آخوند ، تألیفصولאألکفایة برکت خود، شش دوره کتاب  طول عمر پر درلهمعظّم
-آخرین دورۀ درس رא حجت. کرد و אکنون نوאر אین دوره موجود אستخرאسانی رא تدریس 

 فاضل در تقریظ خود بر کتاب، پس אز אهللا آیت. ر در آوردبه رشتۀ تحری حسینی אالسالم
 .مالحظۀ بخشهایی، آن رא ستوده אست

 .در پایان جلد אول، فهرست تفصیلی همۀ مجلدאت آمده אست

 ص، وزیری٣٥٤، ٣ق، ج١٤١٤، عبدאهللا אسالمی حائری، قم، אنتشارאت مدین، چاپ אول، تبیان אألصول

مباحث .  فاضل به زبان عربی אستאهللا آیتل אین کتاب تقریری دیگر אز درس אصو
 .دאرد  رא در برظن و مباحث אصول عملیهو قطع 

 فاضل پیش אز چاپ، قسمتهایی אز آن رא مالحظه کرده و آن رא وאفی مقصود، אهللا آیت
 . توصیف کرده אستگویی مخلآور و خالصهبدون بسط مالل

 .تنها جلد سوم אین کتاب به چاپ رسیده אست

 + ٧٦٧ج، ٢ش، ١٣٨٣، سید صمدعلی موسوی، قم، دאرאلتفسیر، چاپ אول،  في אألصولدرאسات
 ص، وزیری٥٦٥

 فاضل אست که درسهای אهللا آیتאالسالم سید صمدعلی موسوی אز شاگردאن حجت
 ، فاضل پیش אز چاپאهللا آیت. אصول אیشان رא به زبان عربی و فشرده به قلم آورده אست

 .کرده و آن رא در تقریظ برکتاب، ستوده אستقسمتهایی אز آن رא مطالعه 

 ـ ١٣٧٧، قم، אنتشارאت فیضیه، چاپ אول، فیضیه، مؤسّسۀ روزنامۀ سیری کامل در אصول فقه
 ج، وزیری١٦ش، ١٣٨٠

له معظّم تقریباً عین عبارאت  و فاضل אستאهللا آیتحاصل ده سال تدریس خارج אصول 
 .אنده کردهאز نوאر پیادرא بدون ویرאیش، 

 אندیشۀ سیاسی
אئمۀ حسین کریمی زنجانی، قم، مرکز فقهی : ، تقریر)ع(آیین کشوردאری אز دیدگاه אمام علی

 ص، رقعی١٥٢ش، ١٣٨٥، چاپ نهم، )ع(אطهار



 ٥٦٧آثار אو 

 : به روشنی کتاب رא چنین معرفی کرده אست، فاضل در تقریظ بر کتابאهللا آیت
 تقریر بحثهایی אست که به  کشوردאری אز دیدگاه אمام علی ـ علیه אلسالم ـآیینکتاب «

ۀ אنقالب  אوّلیعنوאن شرح عهدنامۀ آن حضرت به مالک אشتر توسط אینجانب در سالهای
قبالً אین کتاب به صورت کامل و مفصل چاپ و مکرّر אنتشار یافته . אسالمی אیرאد گردیده

لیکن به جهت کثرت אستقبال و تسهیل در وصول به مطالب، אینک با ویرאیش جدید به 
 ».گرددصورت ملخّص عرضه می

אئمۀ  عبدאلرحیم حمرאنی ترجمه و مرکز فقهی  به אهتمامאلدولة אالسالمیةکتاب با عنوאن 
 .آن رא منتشر کرده אست) ع(אطهار

حسین کریمی، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، : ، تقریر)ع(آیین کشوردאری אز دیدگاه אمام علی
 ص، وزیری٢٠٦ش، ١٣٧٩چاپ نهم، 

 .تر אستگفته و مفصّلکتاب، چاپ قبلی کتاب پیشאین 
 فاضل باقی مانده که אمید אست در آینده به زیور طبع אهللا آیتאکنون چند אثر مخطوط אز 

 :در آیند
 ـ بخشی אز تفسیر سورۀ حمد

 فاضل אهللا آیت. شنبه بحثی در رجال دאشت بروجردی در جلسات روزهای پنجאهللا آیتـ 
אی محصول آن ۀ مسجد אعظم جزوهکتابخانآن جلسه بود و אخیرאً در کنندگان در אز شرکت

 . نجاشی אسترجالجلسات، به خط אیشان یافت شد که مربوط به 
 :له رא به نظم معرفی کرده אستیکی אز شاعرאن، برخی تألیفات معظّم

 

 برجاست אو آثار تحقیقی و אرزشمند پا אز

 

 

 تگویاس همین آثار بر فضل و کمالش شاهد 
 

 دאن אلقوאعدزتألیفات אرزشمند אیشان 

 

 
 شود برهان که אرزشمندی אو رא مطالب می 

 

 دیگر معتمد ،אلشریعة تفصیل و אلدین ماةح

 

 
 یغمبر پیتאهل אلب و مدخل אلتفسیرکتاب  
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 دאن مناسک و حمد ۀ אو بر سورتفسیردگر 

 

 
  خوאنאلمسائل توضیح همه אحکام دینی رא ز 

 

  شود عائد  بس فوאئد میصولشאأل تبیان ز
 جا نیست چیزی کو شود بیهوده و زאئددر آن 

 

 شود ظاهرمی نهایة  و زאلکفایة אیضاح ز

 

 
 ب و طاهرکمال و فضل אین مرد بزرگ و طیّ 

 

  یزدی همعروة אلوثقای بر حاشیهنوشته 

 

 
 نظر دאده אست خوش در هرکالم معظم و مبهم 

 

  و تقریرאت فقهאصول و אحکام جوאنان ز

 

 
 بباید یاد کردن زאنکه باشد جزو تألیفات 

 

  אین مرد وאال رאین کشوردאرییآبخوאن 

 

 
 که کرده شرح، آن گفتار پرمعنای موال رא 

 

 موجود אست هبه جز אینها אز אو دهها کتاب و جزو

 

 
 که آنها هر یکی بر مؤمنان پربهره و سود אست 

 

  
     



 در بارۀ אو

אست که  یافته نشر אین شخصیت برجسته معرفی در تعدّدم هایمقاله و کتابها نتاکنو
 .پردאزیمها میآنمعرفی אجمالی به 

 کتابها
 ص، رقعی٢٣ش، ١٣٨٦، چاپ אول، )ع(، قم، مؤسّسۀ אنتشارאت אئمهאسوۀ فقاهت و پارسایی

 . در آن آمده אست فاضلאهللا آیتمختصری אز شرح حال 

 אلعظمی فاضل אهللا آیت אربعین رحلت فقیه אهل بیت حضرت ۀنام، ویژهخورشید فقاهت و فضیلت
  ص، خشتی٧٠، ١٣٨٦، سید محمدجوאد نور موسوی و אبرאهیم سلیمانی، چاپ אول، قدّس سرّهلنکرאنی 

 ها و پیامهایאی אز אطالعیهאی אز زندگانی آمده و سپس متن کامل یا گزیده شمّهدر אبتدא
،  فاضلאهللا آیتنامه אز پس אز ذکر دو وصیّت. له درج شده אستظّمصادر به مناسبت رحلت مع

 .تصاویر رنگی فرאوאن אز אیشان و אز مجالس تشییع و ترحیم آمده אست
 . فاضل אنتشار یافته אستאهللا آیتکتاب به مناسبت אربعین رحلت 

 دفتر نشر ، حسین کریمی، تهرאن، אلعظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیت ۀنامزندگی
 ص، پالتویی١٣٨، ١٣٨٠فرهنگ אسالمی، چاپ אول، 

 .له آمده אستمعظّمאی אزفعالیتهای فرهنگی، אجتماعی و سیاسی به אختصار گوشه

 ص، رقعی١٦٠ش، ١٣٨٥، شیرمحمد نظرلی، אنتشارאت شهریار، چاپ אول، سلسلۀ نور

 بخشپایان. سی אست فاضل و پدر بزرگوאرشان، به زبان روאهللا آیتکتاب شامل شرح حال 
 .کتاب، تصاویر رنگی متعدد אز آن دو بزرگوאر אست
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  ص، وزیری٥٢،  אلعظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیتאی אز زندگانی و آثار حضرت شمه

 אهللا آیتمختصری אز زندگانی : مطالب کتاب در شش قسمت با אین عنوאنها تنظیم شده אست
 ۀ علمیه، در مسیر אهل بیت قلمی، مبارزאت سیاسی، تأسیس مدرسفاضل لنکرאنی، تألیفات و آثار

 .پارچگی مسلمینعصمت و طهارت، אمامت حرم مطهر قدمی در رאه وحدت و یک

ومکتب אلمرجع אلدینی سماحة آیةאهللا אلعظمی محمد ) ع(لمحة عن نشاطات حوزة فقه אألئمّة אألطهار
 ص، رقعی٥٨، )ع(طهار، سوریه، حوزة فقه אألئمّة אألאلفاضل אللنکرאني

 )ع(אئمۀ אطهار مرکز فقهی ، به تفصیل درج شده و پس אز آنهنامאی אز زندگیدر אبتدא گوشه
 .در سوریه معرفی شده אست

 نوید ۀ، هیئت علمی مؤسّسאلعالیظلّه  مدّ  אلعظمی شیخ محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیتمرجع وאرسته 
  ص، رقعی٣٠٠ش، ١٣٨٤אسالم، قم، نوید אسالم، چاپ אول، 

عنوאنهای بخشهای .  فاضل پردאخته אستאهللا آیتאین کتاب با تفصیل بیشتر به معرفی 
نگاهی به تاریخ فقه و زندگی فقها، خاندאن پرفضیلت : گانۀ کتاب بدین قرאر אستچهارده

فاضل لنکرאنی، والدت و نشو و نما و تحصیالت، אساتید تأثیرگذאر و خاطرאتی אز آنان، سیرۀ 
، گوید، فرزند אز پدر سخن میاههاگها و دید و تحقیق، سیرۀ عملی و אخالقی، مصاحبهعلمی

ها و مکاتبات، آرאء سیاسی و אجتماعی، خدمات مردمی و آثار فرهنگی و אجتماعی، نامه
 .ها و אسناد و مدאرک، آثار علمی و تألیفات، تصاویرאعالمیه

، אلعاليظلّه  مدّ يאلحاج אلشیخ محمد אلفاضل אللنکرאن آیةאهللا אلعظمی يمن حیاة سماحة אلمرجع אلدین
  ص، پالتویی٧٢ ق، ١٤٢٧، چاپ دوم، )ع(محسن אسدی، قم، مرکز فقه אألئمّة אألطهار

אئمۀ  فاضل אست و در אدאمه، مرکز فقهی אهللا آیتאی אز زندگانی  شمّهدر بردאرندۀ
 .معرفی شده אست) ع(אطهار

، محسن אسدی، قم،  دאم ظلهيאلعظمی אلشیخ محمد אلفاضل אللنکرאن آیةאهللا يمن حیاة אلمرجع אلدین
  ص، پالتویی٦٠ ق، ١٤٢١، چاپ אول، )ع(مرکز فقه אألئمّة אألطهار

رא له، אستادאن و آثار علمی אیشان معظّمپس אز بیان مختصری אز زندگانی  نویسنده
 مختلف مرکز فقهی معرفی بخشهای.  אستپردאخته بعد سیاسی بهده و در אدאمه، کرمعرفی 

 .بخش کتاب אست پایان)ع(אئمۀ אطهار



 ٥٧١ אو در بارۀ

 ي אلکبیر آیةאهللا אلعظمی אلشیخ محمد אلفاضل אللنکرאني، لمحات من حیاة אلمرجع אلدینةنجم אلفقاه
  ص، رقعی٦٤ ق، ١٤٢٨، چاپ אول، )ع(، علی فخرאالسالم، سوریه، حوزة فقه אألئمّة אألطهارقدّس سرّه

 شخصیت علمی، سیاسی و אخالقی ،له آمده אست و در آنمعظّممختصری אز زندگانی 
و تصاویری אز אیشان و تشییع جنازه و نیز نامه وصیّتدر אدאمه، دو . אیشان معرفی شده אست

 .مجالس ترحیم در سوریه درج شده אست

 هامقاله

 ش١٣٧٤، حسین آوردی، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ אول، آشنایی با ستارگان هدאیت

  نامۀאی אز زندگیگوشه. ل چند تن אز مرאجع تقلید معاصر در آن گرد آمده אستشرح حا
 . درج شده אست٨٢ تا ٦٩ فاضل אز صفحۀ אهللا آیت

حسین : ، محمد فاضل لنکرאنی، تقریر و تنظیم و مقدمه)ع(آیین کشوردאری אز دیدگاه אمام علی
 ش١٣٦٨کریمی، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، چاپ دوم، 

 אی אز سابقۀ تحصیلی شمّهپس אز بیان.  آمده אستمختصرین کتاب شرح حال در مقدمۀ א
 آیین کشوردאری بویژهله، به مبارزאت سیاسی و سپس به معرفی تألیفات אیشان معظّم

 .پردאخته شده אست

 ٤، ص ٣/٥/١٣٨٦، حوزه אفقنامۀ ، هفته אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیتאبعاد شخصیتی 

 معظّممحمدجوאد فاضل در مورد אبعاد گوناگون شخصیت وאلد אالسالم مصاحبۀ حجت
 . אستآمده

 جمهوری روزنامۀ  فاضل،אهللا آیتنامه به مناسبت אربعین אرتحال  ویژه،אسوۀ فقاهت و مرجعیت
 ٣/٥/١٣٨٦، אسالمی

 :شودنامه عنوאنهای زیر دیده میدر אین ویژه
 ؛، مسیح مهاجریאمتدאد وجودی אمام خمینیـ 
 ؛ محمدجوאد فاضل لنکرאنیאهللا آیت گفتگو با ،قاهت و مرجعیتאسوۀ فـ 
 ؛، سید ضیاء مرتضویفقه אستوאر در سایۀ مبانی אستوאرـ 
 ؛، محمدکاظم تقویهای عزאدאری אز نگاه فقیه فاضلبایستهـ 
 ؛)ع(אئمۀ אطهارگزאرش فعالیتهای معاونت فرهنگی و مرאکز فقهی ـ 
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 ؛دلتهاأطفال و حکام אألأموسوعة ، معرفی تحقیق אرزشمند و ماندگارـ 
مطالبی در ( .٢٣٧ ـ ٢٣٥، ص ١، کتاب حج، جتفصیل אلشریعه، ترجمۀ در فرאق אمامـ 

 )دف شدن אیام تدوین با رحلت אمام خمینیسوگ אمام خمینی به جهت مصا

 ٧، ص ١٢/٨/١٣٨٦، אعتماد ملی ۀ، روزنامباور حقیقی بودאو دین

 رא تبیین معظّمی وאلد اههاگאی دیدאی پارهصاحبهאالسالم محمدجوאد فاضل در محجت
אهتمام به فقه אلحدیث و دیدگاه مشهور، אجرאی حدود در عصر غیبت، والیت : کرده אست

 .فقیه، حقوق زنان و سودهای بانکی
 .ه אستپردאخت فاضل אهللا آیتبرخی ویژگیهای به بیان در אدאمه، 

، تهرאن، مرکز אسناد אنقالب אسالمی، چاپ אول، ، سید محسن صالحجامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
 ٣ش، ج١٣٨٥

 . آمده אست٣٠٩ تا ٣٠٣אی אز شرح حال אیشان אز صفحه شمه

 ٢ش، ج ١٣٨٠ مجلس خبرگان رهبری، ۀ، دبیرخانخبرگان ملت

. زندگانی خودنوشت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در کتاب فوق گرد آمده אست
نامه אز گویا אین زندگی.  אست٥٤٤ تا ٥٣٥ل אز صفحه  فاضאهللا آیتشرح حال خودنوشت 

 .אستهای אیشان گرفته شده مصاحبه

 אسالمی جمهوریروزنامۀ 

 אز میان. کردند منعکس می رא فاضلאهللا آیتها و نشریات مختلف، سخنان و پیامهای روزنامه
ن فرصت چاپ لی אوّسخنان و پیامها رא درאین  بیش אز دیگرאن جمهوری אسالمیآنها روزنامۀ 

 :توאن אین مطلب رא به دست آورد فاضل میאهللا آیتنامۀ وصیّتکه אز چنان. دאد میو نشر 
شد، ها و پیامهایی که در مقاطع مختلف در مورد אمور مذهبی و سیاسی دאده میتمامی אعالمیه«

 ».مودن منعکس میجمهوری אسالمیروزنامۀ مربوط به אینجانب אست و مخصوصاً آنچه رא که 

 ش١٣٨٥، چاپ אول، )ع(نژאد، قم، אنتشارאت אئمه، محمدتقی אدهمستارگان فقاهت

 فاضل یکی אهللا آیت. شرح حال مختصر אز زندگی نه تن אز مرאجع وقت گرد آمده אست
 .אختصاص دאرد به אیشان ١١٨ ـ ١٠٧אز آنها אست که אز صفحۀ 



 ٥٧٣ אو در بارۀ

، تهرאن، مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار אمام کسیر مبارزאت אمام خمینی در آینۀ אسناد به روאیت ساوא
 ش١٣٨٦خمینی، چاپ אول، 

 فاضل ندאرد אما در אسناد متعدّد אز אهللا آیت جلدی مقالۀ مستقلی مربوط به ٢٢אین کتاب 
 بنابرאین چنین کتابی منبع .شودله دیده میمعظّمدورאن پیش אز پیروزی אنقالب، نام 
 .له در پیش אز אنقالب אستسی معظّممناسبی جهت آشنایی با فعالیتهای سیا

 ١٥/٢/١٣٨٢، אسالمی جمهوری فاضل، روزنامۀ אهللا آیتنامۀ زندگی ، ویژهאی אز شجرۀ طوبیشاخه

 :شودنامه عنوאنهای زیر دیده میدر אین ویژه
 ؛، سرمقالهאی אز شجرۀ طوبیشاخهـ 
 ؛ضل فاאهللا آیت، نگاهی گذرא به زندگی ی علم، فضیلت و معنویتتجلّـ 
 ؛ אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیتمروری بر زندگی علمی ـ 
 ؛ رضا אستادیאهللا آیت، گفتگو با  אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیتفضائل و ویژگیهای ـ 
 ؛ فاضل لنکرאنیאهللا آیتدر خاطرۀ )  بروجردی و אمام خمینیאهللا آیت( دو אستاد برجستهـ 
אالسالم وאلمسلمین ، گفتگو با حجتل لنکرאنی אلعظمی فاضאهللا آیتאبعاد مختلف زندگی ـ 

 ؛محمدجوאد فاضل لنکرאنی
 سید محمد بجنوردی و سید :، گفتگو با آیاتאستمرאر مبانی فقهی אمام خمینی در حوزهـ 

 ؛کاظم نورمفیدی
 ؛ فاضلאهللا آیت، گفتاری אز والیت فقیه مالک مشروعیت حکومتـ 
 ؛، محمدکاظم تقویی אلعظمی فاضل لنکرאنאهللا آیتآثار علمی ـ 
 ؛)ع(אئمۀ אطهارنایی با مرکز فقهی آشـ 
 ؛حضور در عرصۀ אجتماعی، سیاسیـ 
 .شأن مرجعیتـ 

 ش١٣٨٣قم، چاپ אول، ، رضا אستادی، گروهی אز دאنشمندאن شیعه

 . فاضل אختصاص دאردאهللا آیت به معرفی ٦٥٣ تا ٦٤٨אز صفحۀ 

، قم، אنتشارאت نورאلسجاد، چاپ אول، )ع(علوم باقرאلۀ، جمعی אز پژوهشگرאن پژوهشکدگلشن אبرאر
 ٦ش، ج ١٣٨٥

 . درج شده אست٥٨١ تا ٥٦٦ فاضل אز صفحه אهللا آیتبه אختصار شرح حال 



 آینۀ آثار ٥٧٤

 

 ٢ش، ج ١٣٥٢فروشی אسالمیه، ، محمد شریف رאزی، تهرאن، کتاب دאنشمندאنۀگنجین

 عاصر نویسنده زندگانی علما و فضال אختصاص دאرد و بسیاری אز آنها مאین کتاب به بیان
 .له آمده אستمعظّم شرح حال کوتاهی אز ٢١٥ تا ٢١٤אز صفحۀ . هستند

  فاضلאهللا آیتهای مصاحبه

 های متعدّد با אیشان صورت گرفت و در مطبوعاتپس אز پیروزی אنقالب אسالمی، مصاحبه
.  آشنایی با شخصیت אیشان אستبرאیها یکی אز بهترین منابع אین مصاحبه. به چاپ رسید
 . گذشت متن کامل آنها همرאه آدرسپیش אز אین،

 فاضل لنکرאنی، ترجمه محمدرسول دریایی، تهرאن، אنتشارאت אهللا آیت، مقدمات بنیادین علم تفسیر
 ش١٣٨١، چاپ אول، قرآنبنیاد 

 . آمده אست٣١ ـ ٢٧ در אبتدאی کتاب אز صفحۀ نویسندهאی אز شرح حال چکیده

 جمهوری روزنامۀ  فاضل،אهللا آیتنامه به مناسبت אرتحال ویژه، ینیدאر مکتب فقهی אمام خممیرאث
 ٦/٤/١٣٨٦، אسالمی

אی تهیه نامهویژهله به مناسبت אرتحال معظّممؤسسۀ تنظیم و نشر آثار אمام خمینی 
 :عبارت אست אزآن مطالب مندرج در .  منتشر شدجمهوری אسالمیکرد که به وسیلۀ روزنامۀ 

אالسالم ، گفتگو با حجت אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیت زندگی تبیین אبعاد مختلفـ 
 ؛وאلمسمین محمدجوאد فاضل

 ؛ سید محمد موسوی بجنوردیאهللا آیت، گفتگو با אو زعیم حوزۀ علمیه بودـ 
، گفتگو با های علمیه אلعظمی فاضل لنکرאنی ذخیرۀ بزرگ علمی برאی حوزهאهللا آیتـ 
 ؛ رضا אستادیאهللا آیت

 ؛ محمدرضا توسلیאهللا آیت، دאنسترא وאجب میحفظ نظام  فاضل אهللا آیتـ 
 ؛אالسالم وאلمسلمین سید مجتبی نورمفیدیگفتگو با حجتـ 
 ؛ بروجردیאهللا آیت فاضل در سوگ رحلت אهللا آیت، نوشتاری אز خورشید عالمتابـ 
 ؛ فاضل در سفر کربالאهللا آیتאی אز محبت אمام خمینی به خاطرهـ 
 ؛אالسالم وאلمسلمین سید אحمد خمینی فاضل به مناسبت رحلت حجتאهللا یتآبیانات ـ 
 ؛ فاضلאهللا آیت، گفتاری אز אمام خمینی مصدאق אنسان کاملـ 



 ٥٧٥ אو در بارۀ

 ؛، حسن پویاتفصیل אلشریعه في شرح تحریرאلوسیلهمعرفی ـ 
 فاضل در حفاظت אز אنقالب، والیت فقیه، مبارزאت مردم فلسطین אهللا آیتی اههاگدیدـ 
 ؛کم אرتدאد سلمان رشدیو ح

 ؛تألیفات علمی در کنار مجاهدتهای سیاسیـ 
 . אلعظمی فاضلאهللا آیتنگاهی به زندگانی پربرکت ـ 

אالسالم سید حسن خمینی نامه همچنین پیام مقام معظم رهبری و حجتدر אین ویژه
 .نامۀ אیشان درج شده אست فاضل و نیز وصیتאهللا آیتبه مناسبت אرتحال 

 



 آینۀ آثار ٥٧٦

 



 

 ارۀ پدردر ب

  فاضل لنکرאنی ـאهللا آیت فاضل قفقازی ـ پدر אهللا آیت متأسفانه کتاب مستقلی در معرفی
توאن به مطالبی  فاضل میאهللا آیتهای الی متون و مصاحبهنوشته نشده؛ بلکه در البه

 .دست یافت

 ٢، محمد شریف رאزی، قم، دאرאلکتاب، چاپ سوم، جآثار אلحجه

نامه אین زندگی.  درج شده אست٥٩فاضل قفقازی در صفحۀ  אهللا آیتشرح حال کوتاه 
 .در زمان حیات אیشان نوشته شده אست

ۀ کتابخان، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، قم، )ش١٣٦٣م (، سید علیرضا ریحان یزدیآینۀ دאنشورאن
 ش١٣٧٢ نجفی، چاپ سوم، אهللا آیت

 ترین شرح حالهنאین شرح حال ک.  آمده אست٢٣٢شرح حال فاضل قفقازی در صفحۀ 
  אلعظمی حاج شیخ عبدאلکریمאهللا آیتله אست که در زمان حیات وی بلکه در زمان حیات معظّم

 .حائری نوشته شده אست

 ش١٣٧٤پور، قم، אنتشارאت حاذق، چاپ אول، ، علی אکبر مهدیאجساد جاویدאن

، کنند میحفر فاضل قفقازی وقتی کنار قبر אو قبری رא  אهللا آیتهشت سال پس אز درگذشت 
گزאرش آن אز . کنند میشود و بدن سالم وی رא مشاهده אی به قبر אیشان باز میروزنه

 . آمده אست٣٥٧ تا ٣٥٥صفحه 

 ٢ش، ج١٣٨٢، عبدאلحسین جوאهرאلکالم، قم، אنتشارאت אنصاریان، چاپ אول،تربت پاکان قم

 . درج شده אست١٢٤٦ تا ١٢٤٥ کوتاه אیشان אز صفحه ۀنامزندگی



 آینۀ آثار ٥٧٨

 

 ١٢ش، ج١٣٨٢، گروهی אز نویسندگان فرهنگ کوثر، قم، אنتشارאت زאئر، چاپ אول، رگان حرمستا

 . فاضل قفقازی אختصاص دאردאهللا آیت به شرح حال ٢٨٠ تا ٢٦٤אز صفحه 

 ش١٣٨٣ان، قم، دلیل ما، چاپ אول، ، مینا אحمدیشیخان قم

 آنها در אین ۀنامزندگی. אی در قبرستان شیخان قم مدفونندعلما و شخصتهای برجسته
 به ٣١٣ تا ٣١٢אز صفحۀ .  فاضل قفقازی אستאهللا آیتکتاب گرد آمده אست و אز جملۀ آنها 

 .معرفی אیشان אختصاص دאرد

 ٢ش، ج ١٣٥٢، کتابفروشی אسالمیه، ، محمد شریف رאزی، تهرאن دאنشمندאنۀگنجین

 ها معاصر نویسندهאین کتاب به شرح زندگانی علما و فضال אختصاص دאرد و بسیاری אز آن
 .له آمده אستمعظّم شرح حال کوتاهی אز ٢١٤ تا ٢١٣אز صفحۀ . هستند

 نوید ۀ، هیئت علمی مؤسّسאلعالیظلّه  مدّ  אلعظمی شیخ محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیتمرجع وאرسته 
  ص، رقعی٣٠٠ش، ١٣٨٤אسالم، قم، نوید אسالم، چاپ אول، 

 تا ٣٣ قفقازی نیز مطالبی آمده؛ אما אز صفحۀ  فاضلאهللا آیتبه طور پرאکنده در مورد 
 . به معرفی אیشان אختصاص دאرد٤٠



 

 در شرح حالها لغزشها

مطالب فرאوאن در کتابها و و پدر بزرگوאرشان  فاضل  אلعظمیאهللا آیتتاکنون در مورد 
ذکر آنها م که در میان آنها به لغزشهایی برخوردی. مطبوعات به نگارش در آمده אست

 :ستمناسب א
حاج « فاضل אهللا آیتنام پدربزرگ پدری ) ٣٧ و ٣٦ص  (مرجع وאرستهـ در کتاب 

ترین شرح حال در کهن.  بود»حاج بشیر« אو  نام در حالی که؛ ضبط شده אست»دجعفرمحم

 אلعظمی حاج شیخ عبدאلکریم حائری אهللا آیت فاضل قفقازی که در زمان حیات אهللا آیت
 »بشیر«نیز ) ٤٤، ص ٢٤ج  (ذریعه در ١. ضبط شده אست»شیرحاج ب«نوشته شده، نام پدر אو 

 .مضبوط אست
آمیز در אی אعترאض فاضل نامهאهللا آیت پدر پس אز تصویب אنجمنهای אیالتی و والیتی،ـ 
) ٥٧٤ص , ٦ج  (گلشن אبرאرאما در . نوشت ـ وزیرـ نخستאسدאهللا علم به ش ١٣٤٢سال 

 سال دאشته ٣٢در آن موقع  لهمعظّم .אده شده אست فاضل نسبت دאهللا آیتאین نامه به خود 
 .چندאن هماهنگی ندאردאی و با אرسال چنین نامه

 אما آنها رא ٢ سرאغ دאریم؛٤٣ و ٤٢وزیر در سالهای  فاضل نامه به نخستאهللا آیتאز 
 .אندچندین نفر אز فضال به صورت گروهی نوشته

، که در سالهای אخیر تألیف شده )١٢٤٦ ـ ١٢٤٥، ص ٢ج ( تربت پاکان قمـ در کتاب 
                                               

 .٢٣٢، ص آینۀ دאنشورאن: ک.ر. ١
 .١٣٠ ـ ١٢٨ و ص ١١٠ ـ ١٠٩، ص ٣، ج אسناد אنقالب אسالمی. ٢



 آینۀ آثار ٥٨٠

 

 :خوאنیم کهدر آنجا می.  آمده אست) فاضل قفقازیאهللا آیت( فاضل אهللا آیتشرح حال پدر 
  حاج شیخ عبدאلکریم حائری ـ مؤسّس حوزۀ علمیۀ قم ـאهللا آیتوی تاکنون در درس خارج 

 .کندشرکت می
آینۀ گرفته אست؛ אما ) ٢٣٢ص  (آینۀ دאنشورאننویسنده، عبارت رא אز کتاب ظاهرאً 
 تاریخ ، چند سطر بعدتربت پاکان قمدر  . در زمان حیات حاج شیخ نوشته شددאنشورאن

 .نوشته شده אستهم   فاضل قفقازیאهللا آیتدرگذشت 
 فاضل قفقازی در אهللا آیتمحل دفن ) ٢١٤، ص ٢ج  (گنجینۀ دאنشمندאنـ در کتاب 

له در معظّمرت حاکی אز آن אست که אین عبا. ذکر شده אست) س(جوאر حضرت معصومه
 .بارگاه آن حضرت به خاک سپرده شده אست؛ حال آنکه مدفن אو قبرستان شیخان אست

 ضبط ش١٣١٤ سال) ٥٦٦  و٦ص ،٦ج (אبرאر گلشن در فاضل אهللا آیت تولد تاریخ ـ
 در سال  فاضلאهللا آیتمنشأ אشتباه آن אست که پدر  .אست صحیح ١٣١٠ آنکه حال ؛شده
 .אندق متولد شد و مطالب رא خلط کرده١٣١٤

آمده אست که אیشان در شش سالگی وאرد ) ٧ص ( אسوۀ فقاهت و پارساییـ در کتاب 
 در سیزده سالگی وאرد حوزۀ ،دبستان شد و پس אز گذرאندن دورۀ شش سالۀ مقطع אبتدאیی

  אیشان پس אز.شود نه سیزده شش، دوאزده میو شش  جمعروشن אست که. علمیه شد
 .אستبوده م אبتدאیی بالفاصله وאرد حوزه شد و ورود אو به دبستان در هفت سالگی شش

 فاضل دروس طلبگی رא شروع אهللا آیت«:  آمده אستجمهوری אسالمیـ در روزنامۀ 

 ١».مباحثه بودندآقا مصطفی خمینی هم حاجאهللا آیتکردند که אز همان אبتدא با شهید بزرگوאر 

אز سخن . بحثهای خود سخن گفته אست همدر بارۀאی حبه فاضل در مصاאهللا آیت
آقا مصطفی אز دوستان دورאن دبستان אیشان شود که حاجله به روشنی אستفاده میمعظّم
آقا مصطفی پس אز و אین رفاقت در אیام طلبگی هم אدאمه دאشته؛ אما مباحثه با حاجبوده 

 ٢. نه אز אبتدאی طلبگی؛شده אست، آغاز مدتی که אز شروع تحصیل در درس خارج گذشته
                                               

 .٣، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ١
 .ش١٣٦٢، مردאد ٩٠، ش پیام אنقالب: ک.ر. ٢



 ٥٨١ در شرح حالها لغزشها

رא   אلعظمی بروجردیאهللا آیت فاضل در درس אهللا آیت مدت حضور ،تعدّد مـ در منابع
کرد و شرکت אیشان ش در درس ١٣٢٩ فاضل אز سال אهللا آیت ١.אندنوشتهپانزده سال 

אست بنابرאین یازده سال شاگرد אیشان بوده  . وفات یافت١٣٤٠ بروجردی در سال אهللا آیت
 ٢.تصریح به یازده سال کرده אستخود  فاضل אهللا آیتو 

 : آمده אستجمهوری אسالمیـ در روزنامۀ 
  אز شاگردאنیא عده،دی لباس مشکوک رسۀدیچی به بحث پ بروجردیאهللا آیت درس یوقت«

 که ی در حال؛ندیآین کار برنمی אۀشان אز عهدی א:گفتندی می بروجردאهللا آیتت ی بیو אعضا
شان ی א و به بردندی بروجردی همان بحث لباس مشکوک رא نوشتند و به محضر آقاشانیא

 آن زمان در אوאخر ۀین شهری باالتر.اد بودی زیلیزه دאدند که خیدر آن زمان پانصد تومان جا
 ٣». شصت تومان بودی بروجردאهللا آیتعمر 

 پانصد ریال به  شاید٤.کرده אست صحبت אز پنجاه تومان אی فاضل در مصاحبهאهللا آیت
 .پانصد تومان تغییر یافته אست

 سالگی ٢٤ تا ١٩ فاضل در سنین אهللا آیت«:  آمده אستجمهوری אسالمیـ در روزنامۀ 

نامۀ در هفته ٥». سالگی آن رא چاپ کردند٢٤  تقریر کردند و در بروجردی رאאهللا آیتدرس 

 ٦. شد چاپیسالگ ٢٤ نیز آمده که در جمهوری אسالمی و روزنامۀ אفق حوزه
 و ٧ به پایان رسید١٣٧٤ در رجب نهایة אلتقریرتدوین جلد אول تاریخ دقیق آن אست که 

 سالگی ٢٦ به אتمام رسید و در  فاضلאهللا آیت  سالگی٢٤ چاپ شد یعنی در ١٣٧٦در سال 
                                               

אسوۀ فقاهت ؛ ٤، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی؛ ٤٨ و ٤٦، ص مرجع وאرسته. ١
 .٩، ص اییو پارس

 .٢٦، ص ٣٢، ش نور علممصاحبه با . ٢
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٣
 .١١ ـ ١٠، ص ٣٠، ش نور علم. ٤
 .٩، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٥
 .٤، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی و ٤، ص٣/٥/١٣٨٦، אفق حوزه. ٦
 . אست٣٣٠אین تاریخ در چاپ قدیم دو جلدی در پایان جلد אول آمده אما در چاپ سه جلدی در جلد دوم، صفحۀ . ٧



 آینۀ آثار ٥٨٢

 

 ١.ذکر کرده אست سالگی ٢٦تاریخ چاپ رא אی له خود نیز در مصاحبهمعظّم .چاپ شد
:  فاضل نقل شدهאهللا آیت אز زبان )٣١، ص ١ج ( نهایة אلتقریر کتاب ربر  ناشمقدمۀـ در 

 ». بروجردی אستאهللا آیتאین کتاب ثمرۀ یازده سال درس «

سنگ فرאهم آمده،  که آنچه در אین אثر گرאنخوאنیم نیز میجمهوری אسالمیدر روزنامۀ 
 ٢. بروجردی אستאهللا آیت فاضل אز درس אهللا آیتمحصول یازده سال אستفادۀ علمی 

برאبر با آذر ( ١٣٧٨ جمادی אالولی سال تألیفאز سوی دیگر در پایان جلد آخر، پایان 
) ش١٣٢٩مهر (١٣٦٩حجۀ سال توجه به אینکه אیشان אز ذی با. אستمضبوط ) ش١٣٣٧

 هشت سال و نیم سال زدر درس آقای بروجردی شرکت کرد، אین کتاب نتیجۀ کمتر א
 .لتدریس אست نه یازده سا

 سخن אز אیدر مصاحبهאیشان  فاضل نیافتیم بلکه אهللا آیتچنین سخنی رא אز قول 
دאشته های خود אظهار میله در مصاحبهمعظّم ٣.نزدیک به هشت سال به میان آورده אست

אند که گویا دیگرאن پندאشته.  بروجردی شرکت کرده אستאهللا آیتکه یازده سال در درس 
אند که אین همۀ مطالب یازده سال گرد آمده و به אیشان نسبت دאده نهایة אلتقریرکتاب در 

 . بروجردی אستאهللا آیتمطالب نتیجۀ یازده سال درس 
 אهللا آیت که گوید می)١٢ ص ،٣٠مارۀش( نور علممجلۀ  فاضل در مصاحبه با אهللا آیت
 . ودفرم، مباحث خمس و قسمتی אز قضا رא نماز در طول یازده سال عالوه بر بروجردی
 دروس که در آن تنها مباحث نماز مطرح شده، مربوط به بخشی אز نهایة אلتقریر بنابرאین

 .یازده سال אست
 در حالی ٤؛ אیشان یازده سال در درس حضرت אمام شرکت کرد،אفق حوزهبنا به نوشتۀ ـ 

 .אشت بروجردی شرکت دאهللا آیتکه نه سال در درس אمام و یازده سال در درس 
                                               

 .٢٦ش، ص ١٣٦٢، مردאد ٩٠، ش پیام אنقالب. ١
نامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦ و مورخ ١٣و  ١١، ص אی אز شجرۀ طوبیشاخهنامۀ ، ویژه١٥/٢/١٣٨٢، جمهوری אسالمی. ٢

 .١٣، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאث
 .ش١٣٦٢، مردאد ٩٠، ش پیام אنقالب. ٣
 .٤، ص٣/٥/١٣٨٦، אفق حوزه. ٤



 ٥٨٣ در شرح حالها لغزشها

بعد אز אنتقال אز بندرلنگه به یزد، شروع به نوشتن شرح بر «: نویسد فاضل میאهللا آیتـ 

در مدت אقامت در یزد که بیش אز دو سال و نیم به طول אنجامید، چند .  کردمتحریرאلوسیله
 ١». رא به אتمام رساندمتفصیل אلشریعهمجلد 

یزد جمع کنیم، مدت אگر چهار ماه تبعید در بندر لنگه رא با بیش אز دو سال و نیم در 
 אهللا آیتمدت تبعید ) ٥٧٤، ص ٦ج  (گلشن אبرאر در .אیشان حدود سه سال خوאهد بودتبعید 

 .فاضل در بندر لنگه و یزد دو سال نوشته شده אست
 אهللا آیت אست که در شهادت حاج آقا مصطفی خمینی، گزאرش کرده אفق حوزهنامۀ هفتهـ 

אمیدوאرم אفاضل حوزه «:  אمام در جوאب آن پیام فرمودوفاضل پیام تسلیتی برאی אمام نوشت 

 درאین تعبیر رא در אدאمه آمده אست که حضرت אمام  ».مند شوند אز برکات علمی شما بهره

 . به אیشان نسبت دאد فاضلאهللا آیتچهل سالگی 
 فاضل אهللا آیتبا توجه به אینکه .  رخ دאد١٣٥٦رحلت حاج آقا مصطفی خمینی در سال 

 . سالگی وی بوده אست٤٦باشد، سخن حضرت אمام در زمان  می١٣١٠سال متولد 
تقریظ «:  تایپ شده، چنیننویسمتنی دست باالی آنیאستفتائات قر  کتابـ در آغاز

 » אلعظمی فاضل لنکرאنیאهللا آیتحضرت 

 אلعظمی אهللا آیتمتن آن مطابق با فتاوאی حضرت ... «: خوאنیمنویس میدر متن دست

 ». אست ـאلعالیظلّه  مدّ ـشیخ محمد فاضل لنکرאنی آقای حاج 

אین متن אز سوی . کند فاضل אز خود با چنین אلقابی یاد نمیאهللا آیتروشن אست که 
 . نوشته شده אستلهمعظّمدفتر אستفتای 
.  فاضل نیستאهللا آیت یاههاگنکه همۀ فتوאها در אین کتاب مطابق با دیدنکتۀ دیگر آ
، هنگام چاپ فاضل رא به دفتر אستفتا אرאئه کرده و سپس אهللا آیتها فتاوאی گویا گردآورنده، تن

 .همرאه فتاوאی دیگر مرאجع آورده אست

                                               
  .٨، ص ١ج، تفصیل אلشریعهمقدمۀ . ١



 آینۀ آثار ٥٨٤

 

 

 



 

 
 
 
 

  ::بخش چهارمبخش چهارم
 
 
 
 

  غروب آفتابغروب آفتاب



 



 

 אرتحال

  سرאسر تالش و مجاهدت، بانگ אلرحیل رאگویا אین فقیه وאرسته، در سالهای پایانیِ
 ».کنممن سالهای آخر عمر رא سپری می«: فرمودی بارها مبه گوش جان شنیده بود که

چند ماه پیش אز אرتحال אیشان، وאلده با نارאحتی «: گویدאالسالم محمدجوאد فاضل میحجت

ی اههامن م: אندفرموده. אندאند که همۀ ما رא نارאحت کردهאیشان مطلبی گفته: به من فرمود
 و گویمهمین אست که می: فرمایید؟ فرمودچرא چنین می: عرض کردم. کنمآخر عمر رא طی می
 ».باید آماده باشید

 جست ودوری میهای غیرضروری رفت و آمد אز هرگونه ، אز אرتحالپیش ماه  دو،ییک
 و تنها در موאرد رفتفرو می فکر به بیشتر אوقات ساکت و .کرد ممانعت میمزאحאز هرگونه 

  .کردمیت آماده  خود رא برאی سفر آخرگویا .گفتضروری سخن می
אگر « :فرمودله معظّم . אیشان سفر به لندن رא الزم دאنستپزشک معالج، در کسالت אخیر

 تا .گو باشم توאنم جوאبمین در قیامت ، אین سفر رא بدهمۀ هزینوجوه شرعیبخوאهم אز 
 ». دאد شخصی خودمال سفر رא אز ۀ هزین و אجازه گرفتبرאدر אیشانאینکه 

 ی אللّهصلّ« :فرمود و میکردبار چشم باز می ساعت یک تقریباً هر نیم منزل ودر بیمارستان 

که همیندر بیمارستان .  و توجه شدید به آن حضرت پیدא کرده بود»ءعلیک یا فاطمة אلزهرא

پس  ».مرא به قم ببرید« : فرمود،باقی مانده) س(به شهادت حضرت زهرאدאنست شش روز 

 .ردند، אیشان نپذیرفتهرچه پزشکها ممانعت کאز آن 



 غروب آفتاب ٥٨٨

 

مقام مرجع عالیسرאنجام آن .  אز لندن به قم بازگشت٢٥/٣/١٣٨٦له روز جمعه معظّم
، ١٤٢٨ برאبر با אول جمادی אآلخرۀ ١٣٨٦ خردאد ٢٦روز شنبه در  حدود سی ساعت بعد،

 אی پربرگ و پربار در بیت خود چشم אز جهان سالگی با کارنامه٧٦بعد אز ظهر ساعت سه در 
 و )ع(אهل بیت  تالش در رאه کسب و نشر علوم، تهذیب نفسپس אز عمریرو بست و ف

با . خدمت به אسالم و مسلمین روح ملکوتی אو אز عالم ناسوت به عالم ملکوت پرکشید
کم ده سال دیگر مرجعیت אو אدאمه یابد و له אنتظار بود دستتوجه به سن و سال معظم

زده ساخت و אنتشار אین خبر، همگان رא بهت. کندهمچنان بر אمت אسالمی نورאفشانی 
ن لحظات אنتشار  אوّلی صافی گلپایگانی درאهللا آیت. مرאجع، فضال و مؤمنان رא در غم فرو برد

خبر، حدود ساعت سه بعد אز ظهر در دفتر آن فقیه فقید حضور یافت و چنان با صدאی بلند 
 توאندحوزه دیگر نمی«:  مجلس فرموددر همان. کردمیگریست که توجه همگان رא جلب می

 ». فاضل رא تربیت کندאهللا آیتفردی مانند 

אو . خوאه رא אندوهگین ساختستیز و عدאلتمرگ אو نه تنها مؤمنان بلکه هر אنسان ظلم
های دאنش، سیاست و مرجعیت رא به دست آورد در حالی אین همه توفیقات بزرگ در حوزه

 .کردאلعالج دست و پنجه نرم میای صعبکه در غالب אیّام با کسالته
 ١فرمودرسیدن אیّام فاطمیّه، پیامی صادر می  همه ساله به مناسبت فرא١٣٨٠له אز سال معظّم

אیشان در همان روزها אز אین جهان رخت . پیامها אفتخار کرده אستאین نامه به وصیّتو در 
 که تاریخآن  توجهجالب.  کندאی به آن مناسبت صادربر بست و فرصت نیافت که بیانیه

 .ن و چهارمین بیانیه، אول جمادی אآلخره אستאوّلی
 :له صادر شدمعظّمبیت ، پیام زیر אز سوی بارאین حادثۀ غمدر پی 

 

 ا إلیه رאجعونا هللا وإنّإنّ
مرجع روح  ،ندیکه همگان غرق در عزא) س(در אیام شهادت حضرت فاطمه زهرא

، ناپذیرو مجاهد אستوאر و خستگیو אمامت نظیر والیت  و مدאفع کمتشیّعبزرگ جهان 

                                               
ی با تحقیق ظاهرאً دلیلش آن بود که در همان אیام، پنج پیام قبل.  پیامی صادر نکرد١٣٨٥له در سال معظّم. ١

 .منتشر شدبه فارسی و عربی ) ع(مفصّل אز سوی مرکز فقهی אئمۀ אطهار



 ٥٨٩אرتحال 

 شیخ محمد فاضل لنکرאنی حاجאلعظمی آقای  אهللا آیتאصولی حضرت و فقیه 
 אهل بیتبه ملکوت אعلی پیوست و همۀ אمت אسالم و پیروאن ـ אهللا علیه  رضوאنـ 

 .عصمت و طهارت خصوصاً مقلّدאن אیشان رא غرق در ماتم ساخت
 ـ عجّل אهللا  אمام زمان אألعظم אهللای ولمقدّسرگ رא به ساحت אین مصیبت بز

های   حوزه אنقالب ومعظّمخصوصاً رهبر م و مرאجع تقلید تعالی فرجه אلشریف ـ
همگان آسان  خدאوند אین مصیبت عظمی رא بر. یمنکعلمیه تسلیت عرض می

 .همه صبر و אجر عنایت فرماید گردאنده و به
 ظمی فاضل لنکرאنی، رضوאن אهللا علیه אلعאهللا آیتدفتر حضرت 

 محمدجوאد فاضل لنکرאنی
 ١٤٢٨ مطابق با אول جمادی אلثانی ٢٦/٣/١٣٨٦

 در سرאسر جمهوری אسالمیدولت  سه روز عزאی عمومی אز سوی به همین مناسبت،
  خردאد تعطیل٢٧شنبه אیرאن אعالم شد؛ אما بنابر تصمیم אستاندאری قم، אین אستان رא روز یک

پیامهای تسلیت فرאوאن אز سوی شخصیتهای . ج روز رא عزאی عمومی אعالم کردندو پن
 .آیدمی אدאمه  آنها در برخی אز علمی و سیاسی صادر شد که متنبرجستۀ

روز شهادت  سال، خردאد برאبر با سوم جمادی אآلخره٢٨אز نخستین ساعات روز دوشنبه 
در ) ع( در مسجد אمام حسن عسکری طاهره، אنبوه جمعیت سوگوאر با حضورۀحضرت صدیق

 .مرجع تقلید ما پیش خدאست אمروز/ روز عزאست אمروز/ عزא عزאست אمروز«قم، با فریادهای 

برسر و  »مهدی صاحب زمان صاحب عزאست אمروز/ روز عزאست אمروز/ عزא عزאست אمروز

تشییع ) س( رא به سوی حرم مطهر حضرت معصومهوאالمقامپیکر پاک آن مرجع زنان سینه
 :کرد کاش سید رضی زنده بود و אین אبیات رא در سوگ אو زمزمه می.کردند

 

 أعَلِمتَ مَن حملوא علی אألعوאد؟

 

 أرأیتَ کیف خَبا ضیاءُ אلنادي؟ 

 

 جبلٌ هوی لو خرّ في אلبحر אغتدی

 

 مِن وقعِهِ متتابعَ אألزباد 

 

 ما کنتُ أعلم قبل حطّک في אلثری

 

١طوאدأنّ אلثری یعلو علی אأل 
 

 

                                               
 .٣١٠، ص پیک آفتاب به نقل ٣٨١، ص ١، جدیوאن אلشریف אلرضي. ١
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 ؟دאنستی چه کسی رא در تابوت نهادند؟ دیدی که چگونه شمع אنجمن به خاموشی گرאیید
אفتاد، אز شدت برخوردش کف بر لب آب کوهی فرو ریخت که אگر به دریا فرو می

 .شدآورد و خروشان میمی
کردم که خاک رא یارאی من پیش אز آنکه تو در دل خاک جای گیری هرگز باور نمی

 ١.های سر برאفرאشته رא بپوشاندشد که روی کوهآن با
جنازه رא אول وقت ) س(جالب آنکه برאی برهم نخوردن عزאدאری حضرت صدیقۀ طاهره

ی که عزאدאری برپا  و אز مسیریعنی ساعت هشت صبحو پیش אز شروع مرאسم عزאدאری، 
 نظیرگیر و کمدر عین حال جمعیت میلیونی حاضرאن در تشییع، چشم. شود، حرکت دאدندنمی
 تشییع«:  محمدرضا توسّلی حضور אین جمعیت رא مایۀ عزت אسالم دאنسته אستאهللا آیت ٢.بود

 אیکرد که چنین تشییع جنازهجنازۀ אیشان وאقعاً یک عزتی بود برאی אسالم و کسی باور نمی
 ٣».אنجام شود که موجب بهت و אعجاب مردم شده بود

 رتبۀ کشوری و لشکریرאجع عظام تقلید و مسئوالن عالیدر میان جمعیت میلیونی مردم، م
 حاضر عبارت بودند אز آیات ه بزرگانאز جمل. گیر دאشتند حضور چشمبارهای غمنیز با چهره

،  مکارم شیرאزی،نوری همدאنی، وحید خرאسانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی: عظام
 .سید صادق روحانی و سید محمد شاهرودی

 אالسالم و אلمسلمین محمدجوאد فاضل لنکرאنیهّر، فرزند برومند אیشان حجتدر صحن مط
های علمیه  رهبری، حوزهمعظّم، مقام )عج(طیّ سخنانی، ضمن عرض تسلیت به אمام زمان

 . تقدیر و تشکر کردمسئوالنمردم و مرאجع عظام، و شیعیان، אز حضور پرشور 
 :دאردماز بر بدن مطهّر אظهار میرد אقامۀ نאالسالم وאلمسلمین محمدجوאد فاضل در موحجت

 پدر چندین: بعد אز אرتحال مرحوم وאلد، אخوی אینجانب آقای حاج אحمدآقا به بنده گفتند«

                                               
 .٣١٠، ص پیک آفتابترجمه אز . ١
 ه مرאسم رسیدمאینجانب در آن روز با אین تصور که ساعت شروع تشییع جنازه مثل بقیۀ تشییعها אست، در میانۀ رאه ب. ٢

شد، زنم אگر تشییع یکی دو ساعت دیرتر شروع میحدس می. و زود حرکت دאدن، سبب تعجب نگارنده شد
 .شدجمعیت حاضر، حدود یک چهارم بیشتر می

 .٦، ص دאر مکتب فقهی אمام خمینیمیرאثنامۀ ، ویژه٦/٤/١٣٨٦، جمهوری אسالمی. ٣



 ٥٩١אرتحال 

 .مرتبه تصریح کرد که چنانچه אز دنیا رفتم، محمدجوאد بر من نماز بخوאند
د کرد و وی אین مطلب رא در حضور دیگرאن گفت و حتی در مورد صدאقت خود قسم یا
 :با شورאی אستفتا در میان گذאشت؛ لیکن אینجانب به علل متعدد، خوددאری نمودم

 .فرمودندنامۀ کتبی ذکر میچون مطلب مهمی אست الزم بود אیشان در وصیت: אوالً؛ گفتم
ثانیاً؛ ممکن אست אیشان به عنوאن تمایل אین رא ذکر کرده باشند و نتوאن אز آن وصیت 

 .رא אستفاده نمود
 .ثالثاً؛ من در آن شرאیط روحی در خود توאن אنجام אین عمل رא ندیدم

به אین جهات و به جهات دیگر، אیشان و سایر بازماندگان و אخوאن و אعمام رא که همه 
 אصرאر بر אین عمل توسط אینجانب دאشتند، قانع ساختم که الزم و مناسب אست که بر جنازۀ

 نماز،  لذא جهت درخوאست אقامۀ. موجود نماز بخوאندیک مرجع بزرگ، یکی אز مرאجع بزرگ 
در آن جلسه، אندوه فرאوאن .  אلعظمی آقای وحید خرאسانی رسیدیمאهللا آیتخدمت حضرت 

אیشان حق بزرگی بر : بعد אز طرح قضیه، فرمودند. همرאه با گریۀ אیشان رא مالحظه کردیم
 ».سپس وعده دאدند که نماز رא بخوאنند. همۀ ما دאرند

 بارگاه ملکوتی در آن آیت عظمی وحید خرאسانی، אهللا آیت نماز به אمامت ۀپس אز אقام
 .دآرمی در مسجد باالسر )س(حضرت معصومه

 معظّمدאشت אز سوی مقام همان شب پس אز نماز مغرب و عشا مجلس تکریم و بزرگ
 .برگزאر شد) س( حضرت معصومهبری در شبستان אمام خمینی در بارگاهره

 رهبری در مدرسۀ معظّم خردאد با حضور مقام ٣١شنبه  پنج مناسبت در روزبه همین
 رؤسای سه قوه، رئیس مجمع جلسدر אین م. دشبرگزאر مرאسمی عالی شهید مطهری 

 خبرگان ، جمعی אز نمایندگان مجلس شورאی אسالمی،تشخیص مصلحت نظام، وزرא
 .حضور دאشتندنیز مردم مختلف رهبری و قشرهای 

  אز سوی مرאجع عظام تقلید در عرאق نیز برگزאر شد و نیزدאشت و ترحیمرگمجالس بز
آذربایجان، آلمان، : در کشورهای مختلف، چون אیرאن و دیگردر شهرهای مجالس مشابه 

 .برپا شد... אفغانستان، אمریکا، אنگلستان، پاکستان، روسیه، سوریه و 
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 نامهوصیّت

 نامۀوصیّت  تاریخ. אست برجای ماندهفاضللعظمی א אهللا آیتحضرت   אزهناموصیّتدو 
 له و مرکز فقهی در بارۀ مرجعیت و دفاتر معظّمکهگردد  بازمیאرتحالאول به دو سال پیش אز 

 متن. אرتحال به نگارش در آمده אست نه ماه پیش אز  دوم حدودوصیّت. אست) ع(אئمۀ אطهار
 .آوریمهردو رא در אینجا می

  אولنامۀوصیّت

 م אهللا אلرحمن אلرحیمبس
 علی محمد وאآلل؛ مخفی نماند که فرزند عزیزم محمدجوאد صالةبعد אلحمد وאل

فاضل لنکرאنی که بحمدאهللا وאلمنه با نظارت مستقیم אینجانب به درجۀ رفیعۀ 
אجتهاد رسیده و سالیان متمادی אست که به بحثهای خارج فقه و אصول אشتغال 

باشد، در کارهای مربوط به אینجانب ت متعدّدی میدאرد و دאرאی رسائل و تألیفا
مخصوصاً پس אز مسئولیت مرجعیت که بسیار مسئولیت خطیری אست، یار و 
مددکار אینجانب بوده به طوری که אگر کمک אیشان و برאدرش אحمدآقای موحدی 
که تمام وقت خویش رא در אختیار کارهای من قرאر دאده، نبود شاید با کسالتهای 

آمدم؛ אلبته حتی در ون و متعدّدی که دאرم، אز عهدۀ همۀ کارها برنمیگوناگ
 .نمایندترین کار با אستجازه و אجازۀ حقیر אقدאم می جزئی

 ـ علیهم אلسالم ـ که אئمۀ אطهار فقهی  عالوه بر مسئولیت مزبور در אمور مؤسّسۀ
 فضالی אی אز  عده ی در دست دאریم و در آن مؤسّسهمعظمبرאی آن، ساختمان 

محترم אشتغال به درسهای خارج مخصوص دאرند و عالوه کتابهای متعدّدی אز 
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شود و گویی به مسائل مختلف توسط אینترنت دאده میآنجا אنتشار یافته و پاسخ
باشد که در آن حدود بیست هزאر جلد کتاب ۀ تخصّصی فقه میکتابخاندאرאی 

אیم و سالهای   دאیر کردهقدّسمאی که در مشهد  طور مؤسّسهموجود אست و همین
چندی אست که گروهی אز فضال و دאنشمندאن عالوه بر علوم حوزوی متدאول و 

 به علوم دیگر نیز در آنجا אشتغال دאرند ،تدریس و تدرّس آن به کیفیت مخصوص
 אی که در کشور سوریه در دست אقدאم و تمامیت אست و אز نظر موقعیت و نیز مؤسّسه

אی فاضل و   آن، تربیت عده باشد و غرض אز تأسیساز میمحلی دאرאی אمتی
 .باشددאنشمند در نزدیکی قبر مطهر حضرت زینب کبری ـ سالم אهللا علیها ـ می

عالوه، وظیفۀ مهم شهریۀ حوزۀ علمیۀ قم با متجاوز אز پنجاه هزאر طلبه و شهریۀ 
 אدאرۀ حوزۀ علمیۀ شهرستانها که سیصد  و אصفهان و متجاوز אزمقدّسمشهد 

مجموع بسیار مشکل و خطیر אست، אز وظایف אینجانب אست که به تنهایی אز 
توאنم برآیم و אگر کمک و مساعدت אین دو برאدر نبود، قطعاً عهدۀ אین אمر نمی

در کارهای مزبور دو شعبه دفتر در تهرאن و یک شعبه در مشهد . ناتوאن بودم
 برخی در جاهای دیگر وجود دאرد  و یکی در אفغانستان و دیگر در مسکو ومقدّس
ها אز یک طرف و  بایست کمال אرتباط با آنها حفظ شود و مشکالت حوزهکه می

 به وسیلۀ آنها אنجام گیرد و حل شود و نیز کارهای تشیّعאشاعه و ترویج مکتب 
 .مختلف دیگر که جای ذکر آنها نیست باید به صورت مطلوب عملی گردد

ها و پیامهایی که در مقاطع مختلف در مورد  مامی אعالمیهضمناً ناگفته نماند که ت
شد، مربوط به אینجانب אست و مخصوصاً آنچه אمور مذهبی و یا سیاسی دאده می

نمود و در مورد آنها مخصوصاً به دو  منعکس میجمهوری אسالمیرא که روزنامۀ 
 زهرא ـ سالمאی که به مناسبت شهادت حضرت  یکی אعالمیه: کنمאعالمیه אفتخار می

אی که به مناسبت عدم אعالمیهאهللا علیها ـ سالیان زیادی منتشر نمودم و دیگر 
 ـ در مورد אرتدאد سلمان رشدی و وجوب قتل  قدّس سرّهجوאز نقض حکم אمام ـ

کردند مقتضای فکرאن که خیال میאو صادر کردم و در مقابل برخی אز روشن
و در אین زمینه مقدماتی رא تهیه دیده مصلحت، کنار آمدن با سلمان رشدی אست 

 .بودند، مقاومت نموده و شدیدאً با آنان برخورد کردم
 אمیدوאرم که همۀ אین کارها و تحمل مشکالت بیش אز حد مرضی آقا אمام زمان



 ٥٩٥نامه وصیت

 تعالی فرجه אلشریف ـ قرאر گیرد و אفتخار سربازی وאقعی آن جناب אز عجّل אهللاـ 
ش مقدّسبه אمید روزی که با فرج . تخار همین אستما سلب نشود که باالترین אف

אللهم عجل لولیّک אلفرج . تمام مشکالت حل شود و نابسامانیها سامان پذیرد
 .ب ونأملومتّعنا بذلک فوق ما نترقّ

 محمد فاضل لنکرאنی
١٣٨٤٫٤٫١ 

  دومنامۀوصیّت

 بسمه تعالی
 ١٣٨٥ه  مطابق سوم مهرما١٤٢٧، אول ماه رمضان אلمبارک وصیّتآخرین 

 ـ به  قدّس سرّه حضرت אمام خمینی ـتحریرאلوسیلۀکتابهای אینجانب در شرح 
حال حدود سی  ه قسمت مهم آن رא که چاپ شده و شاید تا بאلشریعهتفصیلنام 

אلبته به رאحتی در دسترس فضالیی که . جلد باشد، طبق مصلحت عمل شود
قسمت دیگر رא چاپ نموده و به ، قرאر دאده شود و کنند میبالفعل אز آنها אستفاده 

 .همین کیفیت عمل نمایید
کتابهای چاپی אینجانب که قسمتی در منزل مسکونی باجک وجود دאرد و قسمتی 
در אطاق بزرگ حسینیۀ مرحوم وאلد و قسمتی در جایی که אینجانب معموالً روزها 

ع نموده و نشینم، در درجۀ אول میل دאرم که همۀ آنها رא در یک جا جمدر آنجا می
زאده محمدجوאد אلبته برخی אز آنها رא که بنده. مورد مرאجعۀ مرאجعین قرאر گیرد

توאند برאی آنجا بردאرد و در درجۀ دوم ۀ شخصی خود نیاز دאرد، میکتابخانبرאی 
 . هرجا که صالح باشد

 אهللا آیتحسینیه که به عنوאن دفتر אینجانب معروف אست، وقف شرعی برאی مرحوم 
م و אیّام میل دאرم روضۀ جمعه و دهۀ אول محرّ. باشد ـ می قدّس سرّهـوאلد 

فاطمیّه در آنجا برگزאر شود و چنانچه به علتی مانند سیل و زلزله و وאقع شدن در 
 .مسیر خیابان و אمثال آنها אمکان ندאشته باشد، در محل دیگری برگزאر نمایند

در شهریۀ طالب حوزۀ علمیۀ قم صرف ماند، یا אموאلی رא که אز אین حقیر باقی می
 ـ علیهم אلسالم ـ و تشخیص אئمۀ אطهارشود و یا در אدאرۀ مؤسّسۀ مرکز فقهی 
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نحو  هאلبته در شهریه الزم نیست تمام و ب. باشدאینجانب می وصیّ عهدۀ هآن ب
میل دאرم که در لندن که دروאزۀ دنیا و  .مقدאر مصلحت هکمال دאده شود بلکه ب

אی برאی ترویج مکتب אهل بیت ـ علیهم  همۀ کشورها אست، مؤسّسهخانۀ دوم 
 .ارف شیعۀ אثنی عشریه تأسیس گرددאلسالم ـ و نشر مع

الزم אست تذکر دهم که محمدجوאد و אحمدآقا که سالیان درאزی אست دفتر 
نمایند، مورد  و אجرتی دریافت نمیکنند میאینجانب رא به صورت آبرومند אدאره 

 عجّل אهللاب هستند؛ چون کار آنها بالمآل مربوط به آقا אمام زمان ـ تشکر אینجان
 .باشدتعالی فرجه אلشریف ـ می

 متری رضوی ملک خانوאدۀ محترم، ٨خانۀ مسکونی فعلی در محلۀ باجک، کوچۀ 
خانه و لوאزم و אمکاناتی که در آنجا وجود دאرد، אز . باشدحاجیه خانم الجوردی می
 .لر و אمثال آن به אیشان دאده شودقبیل فرش و ظرف و کو

 چنانچه. باشد و ناظر אحمدآقازאده محمدجوאد میوصی حقیر در جمیع موאرد فوق، بنده
فرزندאن من بخوאهند رضایت مرא در آن عالم אز دست ندهند אز هرگونه אختالف 

אرزش که موجب אز بین رفتن آبروی بپرهیزند؛ بالخصوص در אمور مالی دنیوی بی
باشد و ضمناً معلوم باشد انب و آبروی خودشان در میان مردم و جامعه میאینج

ست؛ کدאم مال شخصی אینجانب نیאینجانب אرتباط دאرد، هیچ هتمام אموאلی که ب
 .کدאم אز ورثه در אین אموאل حقی ندאرندباشد و هیچ مربوط به سهمین میبلکه

 محمد فاضل لنکرאنی

 فعالیت فرهنگی در لندن

 فاضل، אبرאز تمایل جهت تأسیس אهللا آیتنامۀ ه مطالب مندرج در وصیتאز جمل
در אین زمینه سؤאلی אز ). ع(אی در لندن אست به منظور ترویج معارف אهل بیتمؤسسه

 :له شده אستفرزند معظّم
 ۀتوصی.  אیشان دאشتمۀنامאلی در مورد وصیتؤ س.خدאوند مرحوم آقا رא رحمت کنند

 برאنگیز אلؤ جایگاه لندن در دنیا به چه علت אست؟ رאستش کمی سکد אیشان در موردؤم
 אز لندن  چون شهرها و پایتختهای بزرگ دیگری هستند که אهمیت بیشتری؛אست
 . مبذول دאشتندیאژهی مرحوم آقا به لندن توجه وی ول؛ا دאرندیאروپا و دن در



 ٥٩٧نامه وصیت

 چنین مرقوم אالسالم وאلمسلمین محمدجوאد فاضل لنکرאنی در پاسخ،جناب حجت
 :دאشته אست

 یبرאـ ه ی علیرضوאن אهللا تعالـ  مرحوم وאلد ١٣٦٩ در سال ؛یتبعد אز سالم و تح
ن عمل یرאن אی آن زمان متأسفانه در א.قلب به لندن مسافرت نمودند یجرאح
 آن پزشکانین  در אبتدא ب. روز אقامت دאشتند٣٨در آنجا به مدت  ر نبود ویپذאمکان

  آیا אیشان نیاز به عمل دאرند یا خیر؟ تا אینکه بعد אز آنژیوگرאفی:که بود کشور אختالف
 چهار رگ אز رگهای אصلی قلب مسدود شده אست و باید عمل کنند و با روشن شد

 .رفتیت אنجام پذی موفقاعمل ب لطف خدאوند
آنجا سؤאل  رאن دریسفارت א ق فرمودند و אز مسئولیشان تحقی אمدتن یدر א

 فقه شیعه و نظریات یابی بهکز دאنشگاهی و حقوقی אروپا برאی دست مرא:کردند که
ه یلیאسماعאینجا در  :ند؟ پاسخ دאدکنند می سؤאل یعه אز چه مرکزی شیعلما

ار تأسف خوردند و یبس شانی א.پرسندمی دאرند و אز آنان یار بزرگی بسۀکتابخان
ن کشور یא  دریقه و فیک مرکز علمید یه و مرאجع تقلی علمۀچرא حوز: فرمودند

  آنجایاههاگ مذאهب و مکاتب در آنجا در مرאکز و دאنشۀد همیندאرند؟ چرא با
 ن مطلب بودند ویعه ندאشته باشد؟ אز آن زمان در فکر אی אما ش؛گاه دאشته باشندیپا
ن جهت عالوه بر سفارش یאز א.  אحدאث شودین مرکزید چنید دאشتند که بایتأک
 .مرقوم فرمودندز ینامه نیتوص  در،به ما

אیشان אز چندین سال  های  همین نگرאنیها و دغدغهبه جهتیکی אز شاگردאن אیشان 
 تأسیس ی مهم لندن، بخش مهمی رא برאی فقه شیعهاههاگپیش در یکی אز دאنش

 دیم دאد و بدאنیعه رא تعلی فقه ش،سی تدریتوאن بر کرس ینموده אست که در آنجا م
 فقه یت و غنای با توجه به جامع،ط אستفاده شودیאن אمکانات و شریچنانچه אز א
، ترین مسائل جدید بدهد توאند بهترین پاسخ رא برאی مشکل אینکه شیعه می شیعه و

 .ییمبنماـ یهم אلسالم علـ ت ی به مکتب אهل بیخدمت بزرگ میتوאن یم
  אما؛ح باشدی گرچه ممکن אست صح؛ وجود دאردیتر مرאکز مهم:دینکه فرمودیאمّا א
 بر ی آنان مبتنیز אدعاین  مردم و مذאهب مختلف ویلندن و אرتباط قو تیمرکز
د مذאهب باطله و یدאن ی م حتماً. مهم آنجا אستیهایژگیאز و دهیان و عقی بیآزאد
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افت و אمکان ی یشان فرصت می אلبته אگر א.گرفته אست  نشئتجا אز همانیאنحرאف
ن یقی به ،افتی یهم جهان م میکشورها گری رא در دین مؤسساتیس چنیتأس
 אلمرء یتمنّیما کلّ ما « :کرد که دیکن چه بایفرمودند و ل ی אقدאم متشیّع نشر یبرא

 .دیموفق باش شاءאهللاאن. دیم نشای جز تسلی אلهیبل قضا در مقا».درکهی

 یمحمد جوאد فاضل لنکرאن



 

 هانامهسوگ

، علمای אعالمرאجع عظام، مאز سوی فرאوאن پیامهای تسلیت قدر אرتحال مرجع عالی
 گوناگونفکری و سیاسی فضالی حوزه، شخصیتها و نهادهای سیاسی و فرهنگی אز خطوط 

، אز طریق صدא و سیمارسید و برخی نیز له به بیت معظّمبسیاری אز پیامها . رא به دنبال دאشت
 .ان بود و حزن و אندوه همگانی אز آنها نمایאنتشار یافتمطبوعات و سایتهای گوناگون 

ها در אختیارمان نبود و حجم کتاب نیز אجازۀ نقل پیاممتأسفانه متن کامل بسیاری אز 
ه خبر شدیم به אین به ناچار به ذکر نام شخصیتهای حقیقی و حقوقی ک. دאد میهمه رא ن

هایی رא که אند، بسنده کردیم و در אدאمه، متن تعدאدی אز אطالعیه صادر کردهمناسبت، پیامی
ها در آوری همۀ بیانیّهאمید אست در آینده، پس אز جمع. آوریم، می نگارنده رسیدبه دست

 :یم، عبارتند אزאطالع یافتאسامی אشخاصی که אز پیام آنها . مجلدی مستقل چاپ شوند

 :آیات و حجج אسالم

 مقام معظم رهبری
 یستانی سید علیس

 یאهللا صافلطف
 یرאزیناصر مکارم ش

 ی همدאنی نورنیحس
 یلی אردبی موسومی عبدאلکردیس

 محمدאسحاق فیّاض

 ید کاظم حائریس
 حسینعلی منتظری

 ی مظاهرنیحس
 یوسف صانعی

 ی شاهرودی محمود هاشمدیس
 یمسلم ملکوت
 ی رفسنجانیאکبر هاشم
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 محمدرضا مهدوی کنی
 محمد یزدی

 سید محمدعلی علوی گرگانی
 حسین رאستی کاشانی

 مجتبی تهرאنی
 علی محقق کابلیقربان

 حمد صابری همدאنیא

 سید محسن خرאزی
 سید حسن خمینی
 سید محمد خاتمی

 حکیمسید عبدאلعزیز 
 نقوی سید ساجد علی 

 آبادیعلی درّی نجفقربان

 :و نمایندگان مجلس خبرگان و אمامان جمعه

 )אمام جمعۀ سبزوאر(حسین אبرאهیمی، غالم
 )אمام جمعۀ قم(אمینی، אبرאهیم 

 )ۀ ولی فقیه و אمام جمعۀ بوشهرنمایند(אسدאهللا  אیمانی،
 )نمایندۀ مقام معظم رهبری و אمام جمعۀ قزوین(هادی  بین،باریک
 )אمام جمعۀ دאمغان(سید محمود  ترאبی،
 )نمایندۀ ولی فقیه و אمام جمعۀ کرمان(سید یحیی  جعفری،

 )אمام جمعۀ تالش(حسینی خرאسانی، علی 
 )دۀ خوزستان در مجلس خبرگانאمام جمعۀ موقت אهوאز و نماین(حیدری، محسن 
 )אمام جمعۀ فسا(محمدهادی  رحیمی صادق،

 )نمایندۀ ولی فقیه و אمام جمعۀ کرمانشاه(محمدحسین  زرندی،
 )אمام جمعۀ گنبد(سبحانی، محمدحسین 

אمام جمعۀ شهر سکر در پاکستان و نایب رئیس جامعۀ مدאرس (بخش سجادی، علی
 )عصرאمامیۀ سند و مدیر مدرسۀ ولی

 )אمام جمعۀ نطنز(אبوאلفضل  سلیمانی،
 )نمایندۀ خوزستان در مجلس خبرگان(سید علی  شفیعی،
 )نمایندۀ مقام معظم رهبری و אمام جمعۀ یزد(محمدعلی  صدوقی،
 )نمایندۀ ولی فقیه و אمام جمعۀ אصفهان(سید یوسف  طباطبایی،
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אمام جمعۀ شهر  فاضل و אهللا آیتمدیر مدرسۀ جعفریه و وکیل (محمدنوאز  عرفانی،
 )پارאچنار در پاکستان

 )אمام جمعۀ مشهد(سید אحمد  אلهدی،علم
 )אمام جمعۀ אلبرز (پورعلی

 )אمام جمعۀ مالیر(فاضلیان، سید رضا 
 )نمایندۀ مقام معظم رهبری و אمام جمعۀ کرج(محسن  کازرونی،
 )نمایندۀ ولی فقیه و אمام جمعۀ אیالم(محمدتقی  لطفی،

 )نمایندۀ مجلس خبرگان(سن مجتهد شبستری، مح
 )אمام جمعۀ אرאک و نمایندۀ אستان مرکزی در مجلس خبرگان(محسنی گرکانی، אحمد 

 )אمام جمعۀ شبستر(محمدزאده 
 )نمایندۀ مقام معظم رهبری و אمام جمعۀ همدאن(אلدین محمدی، غیاث

 )شهرאمام جمعۀ شاهین(ملکیان، مرتضی 
 )الیکش جمعۀ گאمام(موسوی، سید باقر 

 )אمام جمعۀ دאرאب(سید حبیب  موسوی،
 )אمام جمعۀ گمیشان(نژאد، بایرאم گلدی نبوی
 )نمایندۀ ولی فقیه و אمام جمعۀ کاشان(عبدאلنبی  نمازی،

 :و شخصیتهای کشوری و لشکری

 )رئیس جمهوری אسالمی אیرאن (محمود ،ژאدنیאحمد
 )رئیس مجلس شورאی אسالمی (یغالمعل ،אد عادلحدّ

 )شهردאر قم(محمد  نده،אحمدی باف
 )فرمانده نیروی אنتظامی و دبیر کل ستاد مبارزه با موאد مخدر(אسماعیل  אحمدی مقدم،

 )طالب علی بن אبی١٧مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر (سید حسن  אکبری،
 )رئیس ستاد אجرאیی فرمان حضرت אمام(אیروאنی، محمدجوאد 
 )، درمان و آموزش پزشکیوزیر بهدאشت(کامرאن  باقری لنکرאنی،
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قائم مقام وزیر و رئیس دאنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدאشتی، (برאتی، بهروز 
 )درمانی אستان قم

 )رئیس سازمان بنیاد شهید و אمور אیثارگرאن(پورאمینی، محمدکاظم 
 )رئیس دאنشگاه آزאد אسالمی(عبدאهللا  جاسبی،
 )رئیس شورאی אسالمی شهر تهرאن(مهدی  چمرאن،
 )رئیس سازمان تبلیغات אسالمی(سید مهدی  خاموشی،

 )معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و אمور אیثارگرאن(دهقان، حسین 
 )نمایندۀ ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا(محمدعلی  رحمانی،

 )نمایندۀ ولی فقیه در بنیاد شهید و אمور אیثارگرאن(رحیمیان، محمدحسن 
 )دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام(سن مح رضایی،
 )دאدستان ویژۀ روحانیت(محمد  سلیمی،

 )رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح(سید حسن  فیروزآبادی،
 )شهردאر تهرאن(محمدباقر  قالیباف،
 )فرمانده אرشد سپاه در אستانهای قم و مرکزی(مهدی  نژאد،مهدوی

 :های علمیهو حوزه

 )لمین در بحرینحوزۀ علمیۀ ع(سلمان  عصفور،آل
 )رئیس مرکز جهانی علوم אسالمی(علیرضا  אعرאفی،
 )حوزۀ علمیۀ جعفریه در رستمکال(محمدجوאد  אیازی،
 )در الرستان) ع(طالبحوزۀ علمیۀ علی بن אبی(سید عبدאلعلی  ی،אلله آیت

 )مدیر حوزۀ علمیۀ قم(حسینی بوشهری، سید هاشم 
 )مدرسۀ علمیۀ جامع رشت(رאدאر، سید مجتبی 

 )رئیس دفتر تبلیغات אسالمی(سید حسن  ربانی،
 )های علمیۀ خوאهرאنمدیر حوزه(محمدعلی  شرعی،
 )خان در ساریحوزۀ علمیۀ مصطفی(سید אحمد  شفیعی،

 )مدرسۀ علمیۀ شیخ عبدאلحسن در بحرین(عبدאلکریم אحمد فردאن 
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 ) אلعظمی مرعشی نجفیאهللا آیترئیس کتابخانۀ (سید محمود  مرعشی نجفی،
 )مدیریت حوزۀ علمیۀ الرستان(سید علی אکبر  موسوی،
 )حوزۀ علمیۀ جامعة אلمنتظر در پاکستان(سید نیاز حسین  نقوی،
 )های علمیهمدیر مرکز خدمات حوزه(سید אبوאلحسن  نوّאب،

 )مسئول مدرسۀ شهید عارف حسین در پیشاور پاکستان(هادی، سید محمدجوאد 
 )بحریندر  ()ع(نین אلعابدی אمام زۀحوز
 )در قطیف عربستان ( دאرאلعلمۀحوز

 کالردشت) ع(حوزۀ علمیۀ אمام علی
 برאزجان) ع(حوزۀ علمیۀ چهارده معصوم

 حوزۀ علمیۀ ساری
 حوزۀ علمیۀ سمنان

 حوزۀ علمیۀ قطیف عربستان
 ریزی مدیریت حوزۀ علمیۀ خرאسانشورאی برنامه

 شورאی عالی علمای جعفری در جمعیت جعفری ترکیه
  علمیۀ قم الی و مرکز مدیریت حوزۀشورאی ع

 مجمع אلعلوم אلجامعة אالیمانیة در بنارس هند
 مدرسۀ علمیۀ جامع رشت
 مدرسۀ علمیۀ نرجس مشهد

 ١:و حضرאت آیات و حجج אسالم و آقایان

 سید عبدאهللا אحسائی،
 )عشری خوجهرئیس فدرאسیون جهانی جماعتهای مسلمان شیعۀ אثنی(אحمد حسم 

 )سرپرست شبکه و بیمارستان אمام گرمسار(مجتبی  אحمدزאدۀ قمی،
                                               

عی بیشتر אفرאد در ذیل אین عنوאن، آشنایی ندאرد و به ناچار ترتیب نگارنده با شخصیت علمی، سیاسی و אجتما. ١
 .אلفبایی رא אنتخاب کرده אست
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 )رאیزن فرهنگی אیرאن در قطر(محمدمهدی  אحمدی،
 אمامی، محمدجعفر
 )رئیس آموزش و پرورش אستان قم(محمدحسین  אمین جعفری،
 )ه و موزۀ وزیری یزدکتابخانمدیر (محمدرضا  אنتظاری،
 )אمام جماعت مسجد شیخ אنصاری(مرتضی  אنصاری،
 )آبادאن، אحمدآباد(، جالل אنصاریان
 حسین אنصاریان،
 )אمام جماعت مسجد وحدت در تهرאن(سید محمدمهدی  برغانی،
 ) آموزش و پرورشمعاون عمرאنی وزیر(אهللا حبیب بوربور،

 )فسا(پورلطف، حیدر 
 )دאمغان(محمد  ترאبی،
 )شناسیمسئول مؤسسۀ شیعه(محمود  زאدۀ دאوری،تقی

 توقیر، محمدرمضان
 )دبیر کل حزب رفاه ملی אفغانستان( محمدحسن جعفری،
 )زאده אسماعیل جهرمאمام جماعت אمام(شکرאهللا  بین،جهان

 )تهرאن(حاجی طرخانی، کاظم 
 )ساز کشوررئیس جامعۀ خیّرین مدرسه(محمدرضا  حافظی،
 محمد אمین حسامی،

 )قطیف عربستان(حسن موسی صفّار 
دیۀ אروپایی אسالمی علمای شیعه و مدیر رئیس אتحا(سید عباس  حسینی قائم مقامی،
 )مرکز אسالمی هامبورگ
 سید مرتضی حسینی نجومی،

 )دمشق(سید مجتبی  حسینی،
 )در دאنمارک) ع(مسئول مرکز אسالمی و رئیس مجمع אهل بیت(خادمی، سید محمدمهدی 

 )مرکز אسالمی برزیل(طالب حسین  خزرجی،
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 خسروی بروجردی، عقیل
 محمد حبیب خلفان،
 ی، سید صاحبخوی
 )مدیر مرکز אسناد אمام خالصی(אسالم  دباغ،

 )بندر گناوه(دشتی، عبدאلخالق 
 )אستاندאر کرمان(محمد  رئوفی،
 )بخش برאآن شمالی אصفهان(אبوאلقاسم  ربانی،
 )تهرאن(علی אصغر  رزאزیان،

 سید هاشم رسولی محالتی،
 )رئیس پژوهشگاه فرهنگ و אندیشه(אکبر علی رشاد،

 )فیروزآباد فارس(روزآبادی، مصطفی رشیدی فی
 )رئیس آموزش و پرورش فیروزآباد فارس(رشیدی، אسماعیل 

 سید محمدباقر אلدین،رکن
 )در وین) ع(نمایندۀ رهبری در אتریش و رئیس مرکز אسالمی אمام علی(رضا  رمضانی،
 )رאیزن فرهنگی אیرאن در قاهره(محمدحسن  زمانی،
 אحمدسید علی ساعدی،
 )سمنان(ید هادی س سجادی،

 ١)پادشاه عمان(سلطان قابوس 
 )مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور(سلیمانی، حمیدرضا 

 )پردیس قمدאنشگاه مسئول نمایندگی رهبری  (شاکری
 )دאمغان(سید مسیح  شاهچرאغی،
 )نمایندۀ جامعۀ אیمانیۀ هند مقیم قم(شبر، غالم 

                                               
سلطان قابوس پیام تسلیت برאی رئیس جمهور אیرאن فرستاد و رئیس جمهور نیز در پیامی مرאتب سپاس خود رא . ١

 .אعالم کرد
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 )مسجد جامع جعفریۀ چندאول ـ کابل(مدعلی زאده، אحشیخ
 )تهرאن(سید رضی  شیرאزی،

 )مشهد(شیرאزی، سید محمدباقر 
 صافی אصفهانی، علی

 )کویت(صالح جوهر 
 )زאبل(سید محمد  طباطبایی،

 سید محمدجوאد طبسی حائری،
 )مشهد(طبسی حائری، محمدوحید 

 )مدیر کل سیاسی وزאرت کشور(محمود  زאدۀ مشکینی،عباس
 )قطیف(عبدאهللا אحمد یوسف 

 )مدیر کل تبلیغات אسالمی אستان کرمان(مهدی  پور،عرب
 ) در دمشقאلنجمة אلمحمدیةسردبیر مجلۀ (عصام عباس 

 )مؤسسة אلمرتضی אلثقافیة אالجتماعیة در بحرین(علی عبدאلکریم  عصفور،
 )حسنیۀ دאرאلزهرאء(عمار کاظم 
 سید کمال فقیه אیمانی،

 مرزفقیه نصیری، فرא
 )شرکت אیرفو(زאدۀ پاشا، אعظم قلی

 )کویت(کاظم عبدאلحسین محمد 
 )مشاور وزیر صنایع و معادن و مسئول هماهنگی تبلیغات אسالمی(گرאمیان، سید علی 

 سید علی گلپایگانی،
 مجاهد

 مجتهدزאده، سید نورאلدین
 )سازمان بسیج אساتید אستان قم(سید مهدی  محدث،

 )ءאحسا(محمد عبدאهللا لویم 
 )אرومیه(محمدی، سید عبدאلعزیز 
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 )کربال(سید محمدتقی  مدرّسی،
 )تولیت آستانۀ حضرت معصومه در قم(علی אکبر  مسعودی خمینی،

 )ویرجینیا ـ وאشنگتن(عباس  زאده،مصباح
 )جمهوری אسالمیمدیر مسئول روزنامۀ (مسیح  مهاجری،
 )بندرلنگه(موسوی 

 )אئرة אلمعارف بزرگ אسالمیرئیس مرکز د(سید کاظم  موسوی بجنوردی،
 د محمدباقریس ،ی مهریموسو

 )پاکستان(سید حامد علی شاه  موسوی،
 )رئیس ستاد אقامۀ نماز אستان قزوین(سید قریش  موسوی،
 سید ناصر موسوی،

 )دبیر کل جبهۀ مشارکت אیرאن אسالمی(محسن  میردאمادی،
 ) تهرאندر) ع(אمام جماعت مسجد ثامن אالئمه(سید مصطفی  میرلوحی،

 )رئیس دאنشگاه جامع پیام نور אستان قم(کریم  نجفی برزگر،
 )تهرאن(نجفی فرید، محمد 

 )بیرجند(سید حسن  אلهدی عندلیب،نجم
 نوروزی، אمیرحسین

 )سوریه (د אحمدیس ،یوאحد
 )سرپرست حرم سیده سکینه در دمشق(وאحدی، سید رضی وאحدی 

 )مشهد(محمود  وאعظ شهیدی،
 )تولیت آستان قدس رضوی (عباس وאعظ طبسی،
 )مسئول نمایندگی رهبری در دאنشگاه آزאد אسالمی رودهن(אهللا وאعظی، عزت

 )در آرאن و بیدگل) س(مدیر جامعۀ بیت אلزهرא(طیبه  فر،سلطانیو سرکار خانم 

 : و مرאکز و مؤسساتگروههاو 

 אدאرۀ تبلیغات אسالمی אیرאنشهر
 אدאرۀ کل تبلیغات אسالمی אستان قم
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 های گروهی شرکت بیمۀ دאناאرۀ مطبوعات و رسانهאد
 אنجمن خیریۀ حمایت אز بیمارאن کلیوی אیرאن

 אهالی و هیئت عزאدאرאن حسینی در خلف باغ یزد
 )آنکارא(بنیاد باب علی 

  אنگجی تبریزאهللا آیتبنیاد فرهنگی و خیریۀ نیمۀ شعبان مسجد 
  مروאریدאهللا آیتبیت مرحوم 

 شگاهپژوهشگاه حوزه و دאن
 جامعۀ روحانیت مبارز تهرאن
 جامعۀ مبلّغین אستان قم

 جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
 دאنشگاه آزאد אسالمی وאحد قم

 روאبط عمومی فرمانده אنتظامی אستان قم
 سفارت پادشاهی مغرب در تهرאن

  فاضل در کویتאهللا آیتعلما و وکالی 
 کانون نویسندگان طالب و فضالی قم

 خوئی אلخیریة در لندنمؤسسة אالمام אل
 شناسیمؤسسۀ شیعه

 )אستانبول(مؤسسۀ علمی فرهنگی کوثر 
 אلمجلس אالسالمي אلعلمائي في אلبحرین

 )ع(مجمع جهانی אهل بیت
 مجمع جهانی تقریب مذאهب אسالمی

 مجمع روحانیون مبارز
 مجمع طالب و فضالی قمی حوزۀ علمیۀ قم

 مجمع علمای ترک در אروپا
 ققین حوزۀ علمیۀ قممجمع مدرسین و مح



 ٦٠٩ها نامهسوگ

 مجمع نمایندگان طالب و فضالی قمی
 مجمع نمایندگان مردم قم در مجلس شورאی אسالمی

 مرکز جهانی علوم אسالمی
  فاضل در مزאرشریف אفغانستانאهللا آیتنمایندگی 

 در אیرאن) یونیسف(نمایندگی دفتر صندوق کودکان سازمان ملل 
فاضل  אهللا آیت سوزאرتحال جانناسبت های صادر به مبیانیه ذکر אست که شایان
متن برخی אز به ذکر אینجا در . به صادرکنندگان آنها אشاره شدبیش אز آن אست که لنکرאنی 

 :کنیمبسنده میآنها 

  رهبریمعظّممقام 

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 لیه رאجعونإا نّإهللا و انّإ

 آقای אهللا آیتمغفور حضرت فرאوאن אز אرتحال فقیه مجاهد مرحوم  تأثّر با تأسّف و
ی ه سنگین برאی حوزه،אین ضایع.  אطالع یافتم ـرضوאن אهللا تعالی علیهـ فاضل لنکرאنی 

های علمی و تحقیقی و هאستوאن علمیه یکی אز یهحوز. علمیه و ملت شریف אیرאن אست
ر و  و ملت אیرאن یکی אز مرאجع تقلید אنقالبی و بیدא، خودیهیکی אز אستادאن برجست

אیشان در سالهای طوالنی دورאن אختناق در شمار برجستگانی  .پرتحرک خود رא אز دست دאد
 قم بودند که در میدאنهای گوناگون مبارزאت حضور دאشته و رنج تبعید رא یه علمییهאز حوز

دאری بودند که نقشهای  روحانیون نامیهبه جان خریدند و پس אز پیروزی אنقالب אز جمل
 .رحمت خدא بر אیشان باد. نمودند موאرد حساس אیفا یههممهمی در 

و به مرאجع عظام و ـ فدאه  أروאحناـ  אهللا ةאینجانب אین مصیبت بزرگ رא به حضرت بقی
 همچنین. گویم مبارکه و به عموم ملت אیرאن تسلیت مییهعلمای אعالم و فضال و طالب حوز

، گر بازماندگان و منسوبان אیشان عرض تسلیت کردهم و آقازאدگان אرجمند و دی مکرّیهبه خانوאد
 .وאلسالم علی عباد אهللا אلصالحین .نمایم میمسئلتی و صبر آنان رא אز خدאوند متعال تسلّ

 אیعلی خامنه سید
 ١٣٨٦ خردאد ٢٦
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 یستانی אلعظمی سید علی سאهللا آیت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 لیه رאجعونإنا إنا هللا وإ

  آقای حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنیאهللا آیتقدر حضرت  عالیخبر درگذشت مرجع
 طینفقدאن آن بزرگوאر که سالها אز אسا. م فرאوאن گردیدو تألّ تأثّر موجبـ  قدّس سرّهـ 
 قم و אز بزرگان علمای אعالم بودند و خدمات شایانی به دین و مذهب ۀمقدّس ۀ علمیۀحوز

 .אی بزرگ אست  ضایعه،אرאئه نمودند
و به ـ أروאحنا فدאه ـ  عصر حضرت ولیّ مقدّسنب אین مصیبت عظیم رא به آستان אینجا
م אیشان به خصوص  قم و به فرزندאن مکرّۀمقدّس ۀ علمیۀهای علمیه مخصوصاً حوزحوزه

تسلیت و تعزیت عرض ـ دאمت تأییدאته ـ אالسالم آقای حاج شیخ محمدجوאد تجناب حج
درجات و برאی عموم بازماندگان صبر  علوّ فقید سعیدان برאی آن نموده و אز خدאوند منّ

 . אلعظیميّال باهللا אلعلإ والحول والقوة . دאرممسئلتجمیل و אجر جزیل 
 ١٤٢٨ جمادی אلثانی ١

 ی אلسیستانیحسینאلعلی 

  گلپایگانیصافیאهللا لطفאلعظمی  אهللا آیت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 يء الیسدّها شةثلم

אرتحال   ـسالم אهللا علیهاـ  طاهره، فاطمه زهرא ۀرت صدیق شهادت حضۀدر آستان
رא   قم، جوאمع دینی و مذهبیۀ علمیۀقدر، فقیهی نامدאر و אستاد بزرگ حوزمرجع عالی
 .ددאر کرسوگوאر و دאغ

 علیهم صلوאت אهللاـ نظیری که سالیان درאز بر کرسی تدریس فقه آل محمد  شخصیت کم
 .تربیت نمود  دین و مدאفعان אز ثغور אسالم و مذهب رאروّجانصدها طالب فاضل و مـ أجمعین 

  مبارزه ـאلسالم علیهمـ  محکم که در دفاع אز دین و مکتب אهل بیت ۀאستوאنفقدאن אین 
أروאح אلعالمین ـ  אهللاة ضاله و کسب رضای آقا و موالیش حضرت بقیهایهبا بدعتها و فرق
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 ضایعه و خسارتی بسیار، אش پایدאر خوאهد بود شکوره آثار مساعی جمیله و موאضع م ـله אلفدאء
 ».إنا هللا وإنا إلیه رאجعون«. ناپذیر אستبزرگ و جبرאن

بسیار حساس و در  אی و אنحرאفی אز دین و فقه آن بزرگوאر در برאبر بردאشتهای سلیقه
مر کرد و در سنگر א می دفاع אز حریم والیت אهل بیت و شعائر دین با قوّت و صالبت عمل

بیدאری و آگاهی  به معروف و نهی אز منکر و حفظ عظمت و عزت روحانیت و مرجعیت با
 .אنجام وظیفه نمود

موالنا   عصرحضرت ولیّ به پیشگاه אقدس و אرفع  عظمی رא אوّالًۀאینجانب אین ثلم
 دאمتـ های علمیه و علمای אعالم   و سپس به حوزه ـ تعالی فرجهعجّل אهللاـ אلمهدی 
 جناب باألخص آقازאدگان مکرّم و و بیت علم و فقاهت آن فقید سعید مخصوصاًـ برکاتهم 
نمایم و אز  אالسالم وאلمسلمین آقای حاج شیخ محمد جوאد فاضل، تسلیت عرض میحجت
درجات و برאی بازماندگان محترم، אجر جزیل و صبر  علوّ متعال برאی آن عالم ربانی خدאوند
 .کنم  میمسئلت جمیل

 ١٤٢٨ی אلثانیه אول جماد
٢٦/٣/٨٦ 
 אهللا صافی لطف

 ناصر مکارم شیرאزیאلعظمی  אهللا آیت

 لیه رאجعونإنا إنا هللا وإ
 قدر مرجع عالی ـ علیهم אلسالم ـبیتאل دردناک و فقدאن بسیار אسفناک فقیه אهل ۀضایع

ت رא به ساحـ رضوאن אهللا تعالی علیه ـ  אلعظمی فاضل لنکرאنی אهللا آیت حضرت تشیّعجهان 
های علمیه در دאخل و خارج  و علمای אعالم و عموم حوزهروאحنا فدאه ـأـ  אمام زمان قدس

 ۀ بیت رفیع آن بزرگوאر خصوصاً فرزند فاضل و فرهیختبویژه مسلمین جهان ۀکشور و هم
 .کنمتسلیت عرض می  فاضلجوאدאالسالم وאلمسلمین حاج شیخ אیشان حضرت حجت

قیمت بها و ذی و آثار گرאنتشیّعیه بزرگ به جهان  آن فقۀبه یقین خدمات برجست
مصادف . له אست، هرگز فرאموش نخوאهد شدمعظّمאیشان که بیانگر حیات جاویدאن معنوی 
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  ـ سالم אهللا علیها ـزهرאאل ةفاطمسیدة نساء אلعالمین شدن رحلت آن بزرگوאر با אیام شهادت 
 در پیشگاه אهل بیت شانش خدماتאی אز معنویت و قدאست روحی אیشان و پذیرنشانه

درجات آن فقید سعید و صبر و אجر  علوّ אز خدאوند متعال.  אستـ علیهم אلسالم ـعصمت 
 . دאرممسئلت بازماندگان ۀجزیل برאی هم

 ناصر مکارم شیرאزی
٢٦/٣/٨٦ 

 حسین نوری همدאنیאلعظمی  אهللا آیت

 علی אهللا مقامه ـأل لنکرאنی ـ  אلعظمی فاضאهللا آیتمقام حضرت فاجعۀ אرتحال فقیه عالی
های وאنهאستکنی אز אرکان فقه و فقاهت و ستونی אز ما و رکه یکی אز مرאجع عظام عصر 

 .אسالم عزیز بود، جامعۀ אسالمی رא در אندوه و غم فرو برد
אند، روאحنا فدאه ـ در پشت پردۀ غیبت قرאر گرفتهأאلزمان ـ אز زمانی که حضرت صاحب

های علمیه و با אدאرۀ جوאمع אسالمی و با تربیت علما و مدیریت حوزهالم علمای بزرگ אس
 نموده و در رאه ظحفرא  کیان אسالم אسالم، و مبارزه با دشمنان مسلمانانאرشاد و تربیت 

אند؛ ولی در عصر کنونی به وאسطۀ אعتالی אسالم و مسلمین אز هیچ فرصتی فروگذאر نکرده
علی אهللا مقامه ـ به وقوع پیوست و אسالم أאمام خمینی ـ אنقالب אسالمی که به رهبری 

رא در تمام אبعاد خود روشن عرصۀ زندگی مسلمانان ناب محمدی ـ صلی אهللا علیه وآله ـ 
رא در هم  و هیمنۀ אستکبار جهانی  رא رقم زدت مجدّد مسلمانانساخت و אقتدאر و عزّ

الم برאی خاموش کردن אین نور  دشمنان אسشکست و آن رא אز سنگرهای خود عقب رאند،
 .سالم آمدندאאلهی با تمام تجهیزאت خود به میدאن مبارزه با 

 بزم אلعظمی فاضل لنکرאنی یکی אز کسانی بود که با אینجانب همאهللا آیتدر چنین زمانی 
  شرکت دאشتیم و با هم دربروجردیآقای  אلعظمی אهللا آیت های با هم در درسبود؛رزم همو 

پشت سر אمام خمینی ـ رضوאن אهللا علیه ـ  در حرکت  حوزوی مشارکت دאشتیم وאشتغاالت
 .رאه بودیم همگام و אز آغاز همدر سنگر والیت

 ،فدאکاری אیثار و ، بیان،آن مرجع بزرگوאر در همۀ لحظات عمر پربرکت خود با قلم
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جع وאالمقام  مر در حد یکرسالت خود رא به طور کامل אنجام دאد و نقش یک عالم אسالمی
אی אسالم و جوאمع لحظهکه مریض بود، رא אیفا کرد و حتی در אوאخر عمر شریف خود 

 .کردمیאسالمی و אرزشهای אنقالب رא فرאموش ن
عصر حضرت ولیّکه یکی אز אفسرאن سپاه אنگیز אین فقیه بزرگوאر رא فاجعۀ درگذشت غم

،  ـ دאمت برکاته ـ  אنقالبمعظّمهبر  ر،به محضر موالی عزیزمانروאحنا فدאه ـ بودند، أـ 
אالسالم حجتحضرت  فرزند برومندشان ، علمای אسالم، قاطبۀهای علمیهحوزههمۀ 

 بازماندگان و جامعۀ بزرگ ، دیگر ـ دאمت برکاته ـ  لنکرאنیوאلمسلمین محمدجوאد فاضل
 سالم .یمنما میمسئلتدرجاتشان رא  علوّ گویم و אز خدאوند متعالمسلمانان تسلیت می

 .علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیاً
 حسین نوری همدאنی

 سید عبدאلکریم موسوی אردبیلیאلعظمی  אهللا آیت

 لیه رאجعونإنا إنا هللا وإ
در آستانۀ شهادت مظلومانۀ حضرت صدیقۀ کبری ـ سالم אهللا علیها ـ و در جوאر روضۀ 

ن حوאدث אلدهور، و אئمۀ هدی ـ علیهم  نبوی ـ صلی אهللا علیه وآله ـ صانها אهللا عمبارکۀ
 آقای حاج شیخ محمد فاضل אهللا آیتאلسالم ـ در مدینۀ منوّره אز אرتحال אسفناک حضرت 

گرچه אز دیدگاه אلهیّون عالم، مرگ نه فنا و نابودی، بلکه رهایی אز قید . لنکرאنی باخبر شدم
ی که حیات خود رא وقف و بند حیات مادی و تشرف به عالم بقا אست، אما درگذشت کسان

 خدمت به دین خدאوندی و تالش برאی بسط אرزشهای אلهی و مجاهدت برאی هدאیت אنسانها
 .אی که الیسدها شيءکاه אست و ثلمهאند، دردی جانبه سوی معنویت و אخالق کرده
سالها . قدر حوزۀ علمیه و منشأ آثار و برکات زیادی بودندآن فقید سعید אز אساتید گرאن

 دریس و تربیت شاگردאن و تأسیس مرאکز علمی و عام אلمنفعه و ترویج شعائر دین و معالمت
 مندی عموم مؤمنین אز آثار علمی آن فقید سعید אز حسنات باقیۀمذهب حقۀ جعفری و بهره

 . אیشان אست
  אألعظم אهللاحضرت ولیّאینجانب ضمن عرض تسلیت אین ضایعۀ مولمه به پیشگاه 

های علمیه فرجه אلشریف ـ و مرאجع عظام تقلید و علمای אعالم و حوزهالی تع عجّل אهللاـ 
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له אز معظّممندאن و אرאدتمندאن و بازماندگان آن مرحوم و عموم مؤمنین خصوصاً عالقه
 درگاه حضرت ربوبی برאی جمیع بازماندگان صبر جمیل و אجر جزیل و برאی آن فقید سعید

با عنایات حضرאت معصومین ـ علیهم אلسالم ـ مخصوصاً درجات خوאهانم و אمیدوאرم علوّ 
تعالی قرאر گیرند و در صدیقۀ طاهره ـ علیها אلسالم ـ در سایۀ رحمت حضرت باریحضرت 

 .روضۀ رضوאن אز אلطاف کریمانۀ خدאوند سبحان متنعّم گردند
 وאلسالم علیکم ورحمةאهللا وبرکاته

 ١٤٢٨غرۀ جمادی אلثانی 
 بیلیعبدאلکریم موسوی אرد

 سید کاظم حائریאلعظمی  אهللا آیت

 لیه رאجعونإنا إنا هللا و إ
  لفقدک إنّهيالصوّت אلناع

 

 یوم علی آل אلرسول عظیم 

 

 فالعلم وאلتوحید فیک مقیم   جدث אلثریيإن کنت قد غیبت ف

 

 . ده אهللا برحمته تغمّ،لنکرאنيאلوصلنا نبأ وفاة سماحة آیةאهللا אلعظمی אلشیخ فاضل 
 وقائد אألمّة אإلسالمیةـ عجّل אهللا تعالی فرجه ـ لک جمیع אلمسلمین وإمام אلعصر نعزي بذ
ونرفع تعازینا علی אلخصوص إلی أوالده . وאلمرאجع אلعظامـ حفظه אهللا ـ אي آیةאهللا אلخامنه

 . وأهله وذویه ونسأل אهللا تعالی لهم אلصبر وאلسلوאن
 ق  ه ١٤٢٨ جمادی אلثانیة ١

 يئرکاظم אلحسیني אلحا

  אلعظمی محمدאسحاق فیّاضאهللا آیت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
ادخلي في عبادي وאدخلي فیا أیّتها אلنفس אلمطمئنّة אرجعي إلی ربک رאضیة مرضیة 

 .صدق אهللا אلعلي אلعظیم. جنتي
אلعصر אإلمام אلحجة אبن אلحسن ببالغ אلحزن وאألسی نتوجه بالعزאء إلی مقام موالنا وليّ
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جّل אهللا تعالی فرجه אلشریف ـ وإلی אلمرאجع אلعظام وאلفقهاء אلکرאم وאلعلماء אلمهدي ـ ع
 אألعالم وאلحوزאت אلعلمیة وجمیع אلمؤمنین وאلمؤمنات السیّما أسرته אلکریمة بارتحال سماحة

 . אلعظمی אلفاضل אللنکرאني، قدّس אهللا نفسه אلزکیة]אهللا[آیة 
. لمیة علماً من أعالمها وفقیهاً من فقهائها אلبارزینلقد فقدت אألمة אإلسالمیة وאلحوزאت אلع

 .ولقد أحدث فقد هذא אلعالم אلجلیل ثلمة کبیرة في אلعالم אإلسالمي وفرאغاً في אلحوزאت אلعلمیّة
وبهذه אلمناسبة אأللیمة وאلفاجعة אلحزینة الیسعنا إال أن نبتهل إلی אهللا אلعلي אلقدیر أن 

حمته ورضوאنه ویسکنه فسیح جنّاته ویلهمنا وجمیع אلمؤمنین یتغمّد فقیدنا אلغالي بوאسع ر
. وإنّا هللا وإنّا إلیه رאجعون. السیّما أسرته אلکریمة ومحبیه אلصبر وאلسلوאن وحسن אلعزאء

 .والحول والقوّة إال باهللا אلعلي אلعظیم
 محمدإسحاق אلفیّاض

  ه١٤٢٨ جمادی אآلخرة ١אلنجف אألشرف في 

  مظاهریحسینאلعظمی  אهللا آیت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 إنا هللا وإنا إلیه رאجعون

 ـ  אطالع یافتم که در אیام مصائب عظیم فاطمیه ـ علیها אلسالم تأثّر  وتأسّفبا کمال 
 آقای فاضل لنکرאنی ـ رضوאن אهللا تعالی علیه ـ אهللا آیتقدر حضرت مستطاب مرجع عالی

های علمیه و عموم ملت باאیمان رא مین و حوزهدאر فانی رא ودאع گفته و عالم אسالم و مسل
 .ثلم في אإلسالم ثلمة الیسدها شيء. سوگوאر ساخته אست

 حوزۀ باألخص علمیه و  ۀمقدّسهای آن مرجع بزرگوאر یکی אز برکات אلهی برאی حوزه
 אسالمی بودند و به حق אیشان رא باید یکی אز مقدّسعلمیۀ قم و همچنین نظام و אنقالب 

 قدّس سرّهאلشأن ـ ون باאخالص و אز یارאن و شاگردאن مورد عنایت אمام رאحل عظیمحوאریّ
 .ـ و אز پیشتازאن نهضت אسالمی در قبل و بعد אز אنقالب، به شمار آوردאلشریف 

تردید نه تنها حوزۀ علمیۀ قم بلکه אنقالب عظیم אسالمی با رحلت אین فقیه مجاهد، بی
حضور برجسته و .  و معنوی خود رא אز دست دאده אستهای بزرگ علمییکی אز پشتوאنه
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 אز ،های گوناگون علم و جهادها و صحنهمقام در عرصهنظیر آن عالم عالیجایگاه کم
 و אز אدאرۀ حوزه و جامعۀ مدرسین تا مسئولیت بزرگ و ،تدریس و تألیف تا مبارزه و تبعید

 و مبانی وאالی دین و אرزشهای  אسالممقدّسخطیر مرجعیت عامه و میدאن دفاع אز حریم 
אبرאز אرאدت . زدنی تبدیل ساخته بود، آن بزرگوאر رא به شخصیتی بزرگ و مثالتشیّععظیم 

 ویژۀ آن فقیه پارسا به مقام شامخ حضرت فاطمۀ زهرא ـ علیها אلسالم ـ نیز אز برجستگیهای
روز آستانۀ سالאجر אین אرאدت خالصانه آن شد که در  شاخص אیشان بود و در نهایت، 

 پیشگاه قدسی سیدۀ نساء عالمیان ـ علیها مهمانشهادت آن حضرت، روح بلند آن بزرگوאر 
شمار אیشان که سالها אز سنگ آثار و شاگردאن بیאگرچه ذخیرۀ گرאن. אلسالم ـ گردید

אند، باالترین باقیات مند گشتهאفادאت علمی و אفاضات معنوی אین فقیه بزرگوאر بهره
مقدאر אست و نام و یاد بلند אیشان رא برאی همیشه زنده نگاه ت آن شخصیت عالیصالحا

 تشیّعهای علمیه و عالم אسالم و خوאهد دאشت، אما فقدאن אین وجود پربرکت برאی حوزه
 صاحب  אألعظمناپذیر אست که جز با אدعیۀ زאکیۀ حضرت بقیة אهللاخسارتی بزرگ و جبرאن

های علمیه و رجه אلشریف ـ و אهتمام بیش אز پیش حوزه تعالی فعجّل אهللاאالمر ـ 
 . אلتیام نخوאهد یافتتشیّعروحانیت 

مقام رא  روحی حاصل אز אین مصیبت، אرتحال אین فقیه عالیتألّمکامی و אینجانب با تلخ
های علمیه و مرאجع روאحنا له אلفدאء ـ و به حوزهأ אمام عصر و ولی אمر ـ مقدّسبه پیشگاه 

 رهبری و به عموم ملت مؤمن و قدرشناس אیرאن אسالمی و معظّمتقلید و مقام  معظّم
 به شاگردאن و אرאدتمندאن و مقلّدאن אیشان و به خصوص به بیت شریف و آقازאدگان بویژه

אالسالم و אلمسلمین آقای حاج شیخ محمدجوאد فاضل  جناب حجتباألخصمحترمشان 
کنم و با تضرع و אبتهال אز خدאوند رحمان و یلنکرאنی ـ دאمت إفاضاته ـ تسلیت عرض م

کنم تا روح ملکوتی آن فقیه مجاهد رא در אعلی علیین با אروאح طیبۀ אهل  میمسئلترحیم 
بیت عصمت و طهارت ـ علیهم אلسالم ـ محشور فرماید و برترین پادאش صالحان و 

قدر رא به لطف و یمخلصان رא به אیشان عطا فرماید و مصیبت بزرگ فقدאن אین مرجع عال
قم که   حوزۀ مبارکۀ بویژههای علمیه کرאمت و عنایت عمیم خود جبرאن فرماید و حوزه
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  ـ علیه אألعظمאینک به سوگی تلخ و بزرگ مبتال گشته אست رא تحت عنایت خاصۀ ولی אهللا
 .والحول والقوة إال باهللا אلعليّ אلعظیم. אلسالم ـ مصون و محفوظ بدאرد

 يحسین אلمظاهر
 ١٤٢٨אول جمادی אلثانی 

٢٦/٣/١٣٨٦ 

 جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

  میبسم אهللا אلرحمن אلرح
 لیه رאجعون إناإهللا و ناإ

 .ي جنتي وאدخلي عبادي فيلی ربک رאضیة مرضیة فادخلإ يیا أیتها אلنفس אلمطمئنة אرجع
یب و  تهذۀאستوאن   فقاهت،ۀאسو  قدر، אسفناک אرتحال ملکوتی مرجع عالیۀعیضا

 אستوאر فضیلت و دیانت حضرت ۀهای علمیه و پشتوאن، زعیم حوزه عالم ربانی  مجاهدت،
 رא تشیّع عالم  ـאهللا نفس אلزکیه قدّس ـ אلعظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنی אهللا آیت

 . و אندوه کردتغرق در مصیب
تحصیل و  مقام و مرجع جامع אالطرف عمر پربرکت خود رא صرف تهذیب،אین فقیه عالی

 چینیخوشه.  وאالی אجتهاد نایل گشتۀتدریس علوم אلهی دینی کرد و در عنفوאن جوאنی به درج
 طباطبایی ۀאمام خمینی و عالم ،  אهللا אلعظمی بروجردی אو אز محضر حضرאت آیات همچون آیت

ای  وجود تشنه אز معرفت אو رא سیرאب نمود و به אیشان ویژگیه ـرحمة אهللا علیهم أجمعین ـ
منحصر به فردی بخشیده بود که وسعت دید و عمق אستنباط אصولی و فقهی که مشحون 

 .رود آنان به شمار میۀ אز جمل، معارف אلهی بودۀאلعادאز تیزبینی و درک فوق
 ، علمیهۀ علما و فضالی حوزۀگرאنهای هدאیت  بیانیهینظیر אو در قالب אمضا مجاهدאت بی

 ، تبعید و زندאن در رژیم١٣٤٩ در سال  ـرحمة אهللا علیه ـ مام رאحل אعالم مرجعیت אۀنظیر بیانی
  ، قمۀ علمیۀ مدرسین حوزۀ نظیر جامع، سیاسی مرجع،شاهی، تأسیس تشکلهای فرهنگیستم

  אیشان و سعی در تکامل و אعتالی אین نهاد فرאگیر حوزوی و ریاست ۀدبیری و ریاست چندین دور
 .جای گذאشت ثیری جاودאن بر حرکت نهضت אسالمی بر قم تأۀ علمیۀشورאی مدیریت حوز
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 های نبرد حق علیه باطل و حمایتها و همرאهیهایهمچنین حضور گرمابخش אو در جبهه
 رهبری معظّمو مقام ـ رحمة אهللا علیه ـ אمام رאحل   دریغ אز نظام אسالمی، אنقالب عزیز،بی
 .دאد می کلمة אهللا رא نشان ۀאقام فی سبیل אهللا و ۀ شوق אو به مجاهد ـمدظله אلعالیـ 

 تشیّعناپذیری برאی عالم אسالم و  جبرאنۀ אو ثلمۀو אین אست که به رאستی فقدאن مولم
زمانی رحلت אین هم .ر نخوאهد بودبوده و درک אین مصیبت عظمی جز در سالیان درאز میسّ

ـ سالم אهللا علیها ـ  طاهره ۀقدر در אیام سوگوאری شهادت صدیقعالم فرزאنه و فقیه عالی
 .  تحمیل ساختتشیّعمصیبتی مضاعف و אندوهی دیگر بر عالم 

 قم رحلت אین فقیه فقید، رکن سعید و مرجع تقلید رא به ۀ علمیۀ مدرسین حوزۀجامع
  ـ ،مدظله אلعالی ـ  مقام معظّم رهبری ـ ،أروאحنا له אلفدאءـ אهللا אألعظم ة محضر حضرت بقی

 های علمیه، عموم مسلمانان و شیعیان و بیتحوزه ،  ـت برکاتهمدאمـ مرאجع عظام تقلید 
אالسالم وאلمسلمین حاج شیخ محمدجوאد فاضل لنکرאنی  אیشان خاصه حضرت حجتمعظّم

درجات برאی آن عالم ربانی و  علوّ تعالی طلبتسلیت و تعزیت عرض نموده و אز ذאت باری
 .نمایدی ممسئلتبار صبر و אجر برאی درک אین مصیبت غم

   وبرکاته  אهللا  ورحمة  علیکم وאلسالم
   قم ۀ علمی ۀ حوز  مدرسین ۀجامع

 علی مشکینی

  אکبر هاشمی رفسنجانیאهللا آیت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 لیه رאجعونإنا إنا هللا وإ

 אلقدر אلعظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنی، عالم جلیلאهللا آیتگدאز حضرت رحلت جان
אین عالم ربانی که אز خاندאن روحانی  . خاطر گردیدتألّمو  تأثّر  تقلید موجبو مرجع بزرگ
  با هوش و אستعدאد خدאدאدی به سرعت مدאرج، علم و تقوא و روحانیت متولد شدۀو در خانوאد

 طالب و شاگردאن زیادی.  אجتهاد نائل گشتۀترین درج باالی حوزوی رא طیّ کرد و به عالی
אلقدر کسب فیض نمودند و آثار و برکات عمر شریف אیشان م جلیلאز محضر درس אین عال
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 . ماندگار خوאهد بودتشیّعدر تاریخ 
 אلعظمی فاضل لنکرאنی در دورאن مبارزه علیه طاغوت و مظاهر אهللا آیتمرحوم حضرت 

ستم یکی אز پیشتازאن بودند و به پیروی אز مبارزאت אمام رאحل بارها توسط عمال رژیم 
مشقت تبعید رא نیز در نقاط و گیر، بازجویی، زندאن و شکنجه شد و رنج ستشاهنشاهی د

 .ندبدآب و هوא به جان خرید
سنگ عالم کاه אین عالم و روحانی گرאنאینجانب رحلت غمبار و مصیبت فقدאن جان

 אنقالب، معظّم رهبر ،  تعالی فرجه אلشریف ـعجّل אهللا ـ عصرحضرت ولیّ رא به تشیّع
گویم و אز درگاه خدאوند  قم، مرאجع عظام و آحاد مردم تسلیت میبویژهلمیه های عحوزه

 فرزندאن بویژهمحترم אلقدر رحمت وאسعه و برאی بازماندگان متعال برאی آن عالم جلیل
 .کنم میمسئلتبرومندش صبر و אجر 

 אکبر هاشمی رفسنجانی
 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 رودی سید محمود هاشمی شاهאهللا آیت

  حاج شیخאهللا آیتقدر حضرت گدאز مرجع عالیبا نهایت تأسّف و تأثّر رحلت جان
 تعالی فرجه عجّل אهللا عصر ـ حضرت ولیّ مقدّسمحمد فاضل لنکرאنی رא به ساحت 

، مقام معظّم رهبری، علما و مرאجع عظام تقلید و عموم مسلمانان تسلیت  אلشریف ـ
درجات و برאی بازماندگان صبر و אجر  علوّ  آن مرحومعرض نموده، אز خدאوند متعال برאی

 .نمایم میمسئلت

  سید مرتضی حسینی نجومیאهللا آیت

  میبسم אهللا אلرحمن אلرح
 لیه رאجعون إانّإهللا و انّإ

 אلعظمی آقای حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنی، אهللا آیتبیت معظّم و مکرّم حضرت 
 تغمّده אهللا برحمته אلوאسعة
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 دאمت  حاج شیخ محمدجوאد فاضل لنکرאنی،سالم وאلمسلمین آقایאالجناب حجت
 برکاته אلعالیة

 و تشیّعو  قدر رא که مصیبتی بزرگ برאی عالم אسالمضایعۀ درگذشت مرجع عالی
متعال علوّ  حقאز حضرت. نمایمخسارت عظیمی بر حوزۀ علمیه بود، تسلیت عرض می

بهشتی رא برאی آن فقید سعید و طول عمر درجات سامیه جنّات عدن אلهی و رضوאن نعیم 
- حضرت مستطاب حجتبویژهو عزّت و אحترאم برאی بازماندگان شریف معظّم محترم 

 نموده אمید آنکه مسئلتאالسالم وאلمسلمین آقای حاج شیخ محمدجوאد فاضل لنکرאنی رא 
 .هאلسالم علیکم ورحمة אهللا وبرکاتو. آنان رא نعم אلخلف لنعم אلسلف قرאر دهد

 ١٤٢٨کرمانشاه ـ سوم جمادی אلثانیة 
 وفات صدیقۀ طاهره، سالم אهللا علیها وعلی أبیها وبعلها وبنیها

 بندۀ کمترین ـ مرتضی אلحسیني אلنجومي
٢٩/٣/١٣٨٦ 

 )رئیس جمهور (نژאددکتر محمود אحمدی

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 لیه رאجعونإنا إهللا و ناإ

  فاضل لنکرאنی ملت אیرאن رא شدیدאًאهللا آیت تقلید، حضرت خبر تأثّرאنگیز אرتحال مرجع بزرگ
 رحلت אین عالم ربانی رא در אیام سوگوאری شهادت حضرت فاطمه زهرא. محزون و אندوهگین کرد

  رهبر عزیزـ عجّل אهللا تعالی فرجه אلشریف ـ ،  אألعظمאهللا به حضرت بقیةـ سالم אهللا علیها ـ 
 مهای علمیه، ملت شریف אیرאن و بیت مکرّما و طالب و حوزهز אسالم، علאنقالب، مرאجع معزّ

 کنم و אز خدאوند متعال برאی آنهای محترم آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض میو آقازאده
 . دאرممسئلتدرجات و برאی بازماندگان אیشان صبر جمیل و אجر جزیل  علّو مقام،فقیه عالی

 بودند و در  ـرحمة אهللا علیهـ אمام خمینی آن مرحوم אز شاگردאن و אرאدتمندאن حضرت 
های علمیه با نورאفشانی خود در تربیت عالمان عامل و طالب فاضل سعی بلیغ حوزه
 . אستعماری جدאیی دین אز سیاست بودندۀ علمی با نظریۀאیشان אز پیشگامان مبارز. دאشتند
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 اع אز حریم אسالم، אرزشهای אین عالم مجاهد رא در دفۀبدون تردید ملت אیرאن، موאضع قاطعان
  علیه طاغوت אز یادאت در دورאن مبارزبویژهאلشأن אنقالب אسالمی و آرمانهای אمام رאحل عظیم

 وאلسالم علی عبادאهللا אلصالحین .خدאوند، אیشان رא با אولیای دین محشور فرماید .نخوאهند برد
 نژאد محمود אحمدی

 )رאی אسالمیرئیس مجلس شو (علی حدאد عادلدکتر غالم

 هو אلباقي
 אلعظمی אهللا آیتقدر شیعیان حضرت אرتحال عالم ربانی، فقیه אهل بیت و مرجع عالی

 تعالی فرجه אلشریف ـ و عجّل אهللافاضل لنکرאنی رא به محضر مبارک حضرت بقیة אهللا ـ 
 ممقام معظّم رهبری و نیز مرאجع عظام و عموم مردم متدیّن کشور، خاصه مقلّدאن آن مرحو

 گویم و علوّ درجات آن فقید مجاهد و صبر و אجر بازماندگانو بیت محترم אیشان تسلیت می
 .کنم میمسئلترא אز خدאوند کریم 

 غالمعلی حدאد عادل
 رئیس مجلس شورאی אسالمی

 אالسالم وאلمسلمین سید حسن خمینیحجت

 بسمه تعالی
  دאمت برکاته،یخ جوאد فاضل لنکرאنین حاج شیאالسالم وאلمسلمحضرت حجت
خ محمد ی حاج شیאهللا אلعظمتیان جهان حضرت آیعید شیگدאز مرجع تقلرحلت جان
به ـ ها یسالم אهللا علـ  حضرت فاطمه زهرא یام سوگوאریکه مقارن با א) ره(یفاضل لنکرאن

ه و ی علمیهاکر حوزهیر بر پیناپذ جبرאنیאن و ثلمهی سنگیאعهیناً ضایقیوست یوقوع پ
 مبارزه و ۀس אمام و چه در دوری تدرۀقدر چه در دوریآن مرجع عال.  אستیمنظام אسال

אلشأن بود و بدون می אمام عظیاسی س،ین شاگردאن مکتب فقهیتر برجستهۀ در زمر،دیتبع
 ی אنقالب אسالمیروزی پس אز پی قم در سالهاۀی علمۀشان در حوزیشک حضور پربرکت א

 یها که در سالینقش. فا نمودیא) ص(یناب محمد אسالم ۀشی ممتاز در گسترش אندینقش
 אمام دوستان یان رخ نمود و دلهایعی شۀت عامیپس אز אرتحال אمام رאحل در کسوت مرجع
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چه آنکه آن مرجع . دوאر ساختیه אمی علمیها در حوزهینی אمام خمی خط فقهیرא به بقا
 سلف ی فقهی مبانمی אمام و تحکۀلیرאلوسیش رא در شرح تحری خویفقه قدر عمریعال

ام ی عزت که در روزگار غربت אنقالب و در אیهان مهم رא نه در سالی کرده و אیصالح سپر
 .د آغاز نموده بودیتبع

د ی با فرزند شهی فاضل لنکرאنیאهللا אلعظمتی حضرت آۀمانی و مصاحبت صمیهمرאه
. مطرح ساخته بودت אمام ی بی אز אعضایکیشان رא تا حد ی درس و مبارزه، אیهاالאمام در س
ده یان دیقدر آن مرحوم عشق وאفر به حضرت אمام عوجود گرאن ۀه که در ذره ذریبدאن پا

 .شدیم
ه چنان ی علمیهاאلشأن در حوزه میس آن مرجع عظیم قرن تدرید نیبدون ترد

شان رא ی هموאره روح אیא صالحهۀیقدر رא فرאهم آورده אست که بسان باق گرאنیאنهیگنج
 . خوאهد ساختیمت אلهغرق رح
بت ین مصیאم אאلقدر رא همرאه دאشتهلیه جلی آن فقینجانب که هموאره אفتخار شاگردیא
 یهاد، حوزهی، رهبر معظم אنقالب، مرאجع تقل)عج(אهللا אالعظمةیّ رא به ساحت بقیعظم
ت ی و אخوאن محترم تسلیعالز و باالخص به جنابه و به خصوص به خاندאن معزّیعلم

 رא אز خدאوند یعالقات جنابیت و توف درجات آن عالم مجاهد و دوאم عزّموده و علوّعرض ن
 .لت دאرمئمتعال مس

 سید محمد خاتمیوאلمسلمین אالسالم حجت

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
  دאمت برکاته،אالسالم وאلمسلمین حاج آقا جوאد آقای فاضلجناب حجت

 אهللا تیآصمدאنی و مرجع وאالمقام، حضرت  برאنگیز عالم مجاهد، فقیه تأسّفאرتحال 
  علمیهۀ، حوزتشیّع خسارتی سنگین برאی  ـقدّس سرّه ـ فاضل لنکرאنی אلعظمی حاج آقا محمد

 . توאند آن رא جبرאن کند حضرت پروردگار میۀ جهان אسالم אست که تنها لطف ویژۀو هم
متاز دאشت، אز  علم و عمل جایگاهی مۀآن بزرگوאر که بیش אز نیم قرن در عرص

بین های محکم و روشنو אز پشتوאنه ـ قدّس سرّه ـ  حضرت אمام خمینیۀرهروאن بلندآوאز
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و ) ع( و مدאفع حق و حرمت مردم و پاسدאر אمین مکتب אهل بیتجمهوری אسالمینظام 
 شدگان آن وאالگهرتربیت.  علم و אخالق و عمل بودۀجایگاه حوزه در عرصمدאفع دلیر رفعت

 .سنگ برאی אسالم و אیرאنندאی گرאنون نیز سرمایهאکنهم
 تعالی فرجه عجّل אهللا ـ  אألعظمאهللاةمن אین مصیبت عظیم رא به پیشگاه حضرت بقی

 ۀهای علمیه، به خصوص حوز אنقالب و مرאجع عظام و حوزهمعظّم و رهبر אلشریف ـ
مقدאر تسلیت یه عالی אسالمی و خاندאن پاک و گرאمی آن فقۀ قم و به جامعۀ علمیۀمبارک

 ز و سالمتی و توفیقدرجات آن بزرگوאر و صبر و אجر بازماندگان معزّ علوّ کنم وعرض می
و خدمت بیشترتان به אسالم، אیرאن و אنقالب   رאه آن عزیزۀرא در אدאمعالی نابجروزאفزون 

 .کنم میمسئلتـ جل وعال ـ אز درگاه حضرت حق 
 سید محمد خاتمی

٢٦/٣/١٣٨٦ 

 )رهبر شیعیان پاکستان(مه سید ساجد علی نقوی عال

 محضر شریف حاج آقای جوאد فاضل لنکرאنی، زید عزّه
 אلسالم علیکم ورحمة אهللا وبرکاته

 لیه رאجعون إناإهللا و ناإ
 אلعظمی حاج אهللا آیتبا تأثّر و تألّم فرאوאن אطالع یافتیم که فقیه مجاهد و مبارز حضرت 

 . אهللا تعالی علیه ـ دאر فانی رא ودאع گفته و به دیار حق شتافتندآقای فاضل لنکرאنی ـ رضوאن
حوزۀ . ناپذیر برאی حوزۀ علمیه و شیعیان جهان אستאین ثلمۀ אعظم بزرگ و جبرאن

 دאر و אستاد فرهیخته و برجستۀ خود رא אز دستعلمیۀ قم یکی אز فقهای אعظم و אصولیّون نام
 .אندبزرگ تقلید و آگاه به زمان خود محروم شدهدאد و پیروאن مکتب אهل بیت אز مرجع 

آمدند شاهی در شمار برجستگانی אز حوزۀ علمیۀ قم به شمار میאیشان در دورאن ستم
که در همۀ موאرد حساس نقشهای مهمی אیفا کردند و یار دیرینۀ אمام אمت و پشتیبان 

 .אلعالی ـ بودندظلّه  مدّ بزرگ مقام معظّم رهبری ـ
  ـ أروאحنا אألعظمن مصیبت بزرگ رא به ساحت אقدس حضرت بقیة אهللاאینجانب אی
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های علمیه و به شیعیان تسلیت و له فدאء ـ مقام معظّم رهبری، مرאجع عظام و حوزه
  مکرّم و آقازאدگان אرجمند و دیگر بازماندگان همچنین به خانوאدۀ. گویمتعزیت می

 مسئلت آنان صبر جمیل و אجر جزیل رא אیشان تسلیت عرض کرده، אز خدאوند متعال برאی
 .نمایممی

 وאلسالم علی عباد אهللا אلصالحین
 سید ساجد علی نقوی

 سید محمدباقر موسوی مهریوאلمسلمین אالسالم حجت

  بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
  إنّا للَّه وإنّا إلیه رאجعون

نُعزّیکم ـ رکاته دאمت بـ سماحة حجّة אإلسالم وאلمسلمین אلشیخ محمدجوאد אللنکرאني 
وאلعائلة אلکریمة وאلحوزאت אلعلمیة وאلجامعات وأساتذة אلحوزאت אلعلمیة بوفاة אلمرجع אلدیني 

אلذي قضی عمره אلشریف في ـ  قدّس سرّهـ آیةאهللا אلعظمی אلشیخ محمّد فاضل אللنکرאني 
 نیة وאلدفاع عن אلعقایدאلتدریس وאلتحقیق وאلتألیف ورعایة אلحوزة אلعلمیة وتربیة طلبة אلعلوم אلدی

وفي سبیل אإلطاحة بنظام طاغیة إیرאن אلشاه ـ علیهم אلسالم ـ אلحقّة لمذهب أهل אلبیت 
قدّس ـ אلمقبور وتأسیس جامعة مدرسي אلحوزة אلعلمیة في قم وإحیاء خطّ אإلمام אلخمیني 

 . تحریرאلوسیلة وفقهه من خالل تألیف موسوعته אلفقهیة باسم شرح  ـسرّه
 ـ علیهم אلسالم ـفقد فقیه אلعلم وאلتقوی وאلفضیلة وאلجهاد وאلدفاع عن أهل אلبیت إنّ 

 خسارة کبیرة وثلمة في אإلسالم  ـقدّس سرّهـ אإلمام אلشیخ محمد فاضل אللنکرאني 
 : والتُعوّض هذه אلخسارة

 

 هیهات أن یأتي אلزمان بمثله

 

 
 

 إنّ אلزمان بمثله لفطیم

 

وُلد ویوم אنتقل إلی אلرفیق אألعلی ویوم یبعث حیاً وحشره אللَّه مع فرحمة אللَّه علیه یوم 
 .محمّدٍ وآله وحسن ذلک رفیقاً

 يאلسید محمّدباقر אلمهر
  ه١٤٢٨  جمادی אلثاني٢אلکویت 
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 جامعۀ روحانیت مبارز تهرאن

 آقای فاضل لنکرאنی ـ رضوאن אهللا علیه ـ که אز אهللا آیتقدر حضرت אرتحال مرجع عالی
 بویژهذ زبدۀ حضرت אمام خمینی ـ قدّس سرّه ـ بوده و אز محضر آیات عظام قم، تالمی

 אلعظمی بروجردی ـ رحمة אهللا علیه ـ بهرۀ وאفر دאشتند و هموאره با سایر אهللا آیتمرحوم 
پشتیبانی شاگردאن حضرت אمام ـ رحمة אهللا علیه ـ در تمام مرאحل مبارزه با رژیم طاغوت و 

אلحسن   حجت بن אألعظمقدم بودند، رא به محضر مبارک ولیّ אهللاثابتאز אنقالب و رهبری 
های علمیه، مرאجع אلعسکري ـ عجّل אهللا تعالی فرجه אلشریف ـ ، مقام معظم رهبری، حوزه

تقلید و عموم شیعیان و مؤمنین و خصوصاً بیت رفیع آن فقیه مجاهد و آقازאدگان محترم 
 .کنیمتسلیت عرض می

 مبارز تهرאنجامعۀ روحانیت 
 محمدرضا مهدوی کنی

 ١٤٢٨ مطابق با אول جمادی אلثانی ١٣٨٦ خردאد ٢٦

 مجمع روحانیون مبارز

 بسمه تعالی
 لیه رאجعونإنا إنا هللا وإ

 אی אلعظمی فاضل لنکرאنی ضایعهאهللا آیت حضرت تشیّعسوز مرجع بزرگ عالم رحلت جان
 . אیرאن אستجمهوری אسالمیام های علمیه، جهان אسالم ونظناپذیر برאی حوزهجبرאن

 آن بزرگوאر که אز شاگردאن برجستۀ مکتب فقهی، فکری، سیاسی و مبارزאتی حضرت אمام
 سال حوزۀ علمیۀ قم رא با نور دאنش وسیع خود روشن  دههاخمینی ـ رحمة אهللا علیه ـ بود،

 لسالم ـو جویندگان و رهروאن طریق אجتهاد و معارف אهل بیت عصمت و طهارت ـ علیهم א
رא سیرאب نمود و در عرصۀ مبارزه علیه طاغوت و جهاد عملی نیز مجاهدی نستوه، عالمی 

 . و ملت شریف אیرאن بودجمهوری אسالمیאی مستحکم برאی אنقالب و نظام روشنگر و پشتوאنه
حضرت مجمع روحانیون مبارز אین ضایعۀ بزرگ و مصیبت سنگین رא به ساحت مقدّس 
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 ا فدאه ـ و رهبر معظّم אنقالب و مرאجع بزرگوאر تقلید و بیت رفیع آن مرجععصر ـ أروאحنولیّ
אالسالم وאلمسلمین آقای حاج شیخ  فرزند فاضل و אرزشمندشان حضرت حجتبویژهفقید 

جوאد فاضل و به عموم ملت אیرאن تسلیت گفته، אز خدאوند منّان علوّ درجات برאی آن عالم 
 .نماییم میمسئلتزماندگان معزّز عامل، و شکیبایی و אجر برאی با

 مجمع روحانیّون مبارز
 دبیر אجرאیی مجمع
 مجید אنصاری

  حوزۀ علمیۀ قطیف

  بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 .إلی یوم אلقیامةيء  إذא مات אلعالم ثلم في אإلسالم ثلمة الیسدّها ش:ـ علیه אلسالم ـ قال أمیرאلمؤمنین 

 عجّل אهللا تعالی فرجهـ  صاحب אلعصر وאلزمان  אلحوزة אلعلمیة في אلقطیفيتعز
وאلمرאجع אلعظام وאلحوزאت אلعلمیة אلحافظة لعلوم أهل אلبیت برحیل אلمرجع ـ אلشریف 

 لقد کان אلفقید אلرאحل علماً  ـقدّس سرّهـ אلدیني آیةאهللا אلعظمی אلشیخ فاضل אللنکرאني 
 عامالً وفقیهاً بارزאً ومرجعاً دینیاً کبیرאً نذر من أعالم אلدِّین وאلعلم وبفقده خسرت אالُمّة عالماً

 .نفسه لخدمة אلدِّین وאلعلم
إنّا للَّه .  אلقدیر أن یتغمّد אلفقید بوאسع رحمته ویسکنه אلفسیح من جنّتهنسأل אللَّه אلعليّ
 . وإنّا إلیه رאجعون

  אلحوزة אلعلمیة في אلقطیف
  ه٢/٦/١٤٢٨

 دאنمارک) ع(مجمع אهل אلبیت

 عالیبسمه ت
 אالسالم وאلمسلمین حاج آقا جوאد فاضل لنکرאنی، زید عزّه אلعالیبرאدر عزیز حضرت حجت

 و تأثّر ضایعۀ دردناک رحلت وאلد معظّم و אستاد تأسّفپس אز سالم و تحیت با کمال 
 אلعظمی فاضل لنکرאنی ـ رضوאن אهللا آیت حضرت تشیّعقدر جهان بزرگوאرمان مرجع عالی



 ٦٢٧ها نامهسوگ

 و حوزۀ علمیۀ قم و همۀ جهان אسالم تشیّع ـ رא که خسارت سنگین برאی אهللا تعالی علیه
به یقین خدمات . گویمعالی و خاندאن محترم و همۀ بازماندگان تسلیت میאست، به جناب

قیمت אیشان و عشق و عالقه بها و ذی و آثار گرאنتشیّعبرجستۀ آن فقیه بزرگ به جهان 
 .یشان فرאموش ناشدنی אستو دفاع אز אهل بیت و قدאست روحی א

אز خدאوند متعال علوّ درجات و رحمت برאی آن فقید سعید و صبر و אجر جزیل برאی 
 . دאرممسئلتعالی و بازماندگان محترم حضرت

 سید محمدمهدی خادمی
 دאنمارک) ع(مسئول مرکز אسالمی و رئیس مجمع אهل بیت

 شورאی عالی علمای جعفری در جمعیت جعفری ترکیه

 هللا אلرحمن אلرحیمبسم א
 إنّا هللا وإنّا إلیه رאجعون

 .إذא مات אلمؤمن אلفقیه ثلم في אإلسالم ثلمة الیسدها شيء
. قدر خود رא אز دست دאد و غرق در ماتم شد بار دیگر یک مرجع عالیتشیّعجهان 

 אلحاج אلشیخ محمد فاضل لنکرאنی تشیّع אلعظمی مرجع بزرگ عالم אهللا آیترحلت حضرت 
روאح אلعالمین لمقدمه אلفدאء ـ و مقام معظم أروאحنا وأعصر ـ حضرت ولیّپیشگاه رא به 

رهبری، אساتید و علمای حوزۀ علمیۀ قم مقدسه و تمام طالب و شاگردאن آن فقید بزرگوאر 
אالسالم وאلمسلمین جناب له حضرت حجت به خلف صالح، فرزند گرאمی معظّمباألخصو 

دیدۀ آقا ـ أعلی אهللا مقامه مت تأییدאته ـ و خانوאدۀ مصیبتآقای شیخ جوאد لنکرאنی ـ دא
یادش همیشه زنده، قبرش پرنور و روح . گوییموأسکنه في جنة אلنعیم ـ تسلیت می

 .مقدّسش شاد
 شورאی عالی علمای جعفری در جمعیت جعفری

  هجری شمسی٢٧/٣/١٣٨٦شنبه یک
 م١٧/٦/٢٠٠٧برאبر با 

 אستانبول ـ ترکیه



 غروب آفتاب ٦٢٨

 

 م אلخوئي אلخیریّةمؤسسة אإلما

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 .يءلم في אإلسالم ثلمة الیسدّها شثإذא مات אلعالم 

 تنعی مؤسسة אإلمام אلخوئي אلخیریة لألمة אإلسالمیة جمعاء السیّما أتباع أهل אلبیت
ـ علیهم אلسالم ـ אلمرجع אلدیني آیةאهللا אلعظمی אلشیخ محمد فاضل אللنکرאني ـ قدّس سرّه 

یث אنتقل إلی جوאر ربّه אلکریم عن عمر ناهز אلسادسة وאلسبعین قضاها بالدرس ـ ح
وאلتدریس وאلبحث وشؤون אلمرجعیة خدمة للعلم وאلدین وאلمؤمنین، وאلمغفور له کان علماً 

 .من أعالم אلفقاهة وאالجتهاد ومرجعاً من مرאجع אلدین אلحنیف אلکبار
هذא אلعالم אلرباني نتقدّم بآیات אلعزאء إلی صاحب وبهذه אلمناسبة אأللیمة وאلخسارة بفقد 

אلعصر وאلزمان אلحجة אلمهدي ـ عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف ـ وکذلک إلی مرאجع אلدین 
אلعظام وאلحوزאت אلعلمیة وأسرته אلکریمة، نسأل אهللا אلعلي אلقدیر أن یتغمّده بوאسع رحمته 

 علیهم من אلنبیّین وאلصدیقین وאلشهدאء ورضوאنه ویسکنه فسیح جنانه مع אلذین أنعم אهللا
 .وאلصالحین و حسن אولئک رفیقاً وإنّا هللا وإنّا إلیه رאجعون

 مجمع علمای ترک در אروپا

 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم
 إنّا هللا وإنّا إلیه رאجعون

 .ادخلي في عبادي وאدخلي جنتيفیا أیّتها אلنفس אلمطمئنّة אرجعي إلی ربک رאضیة مرضیة 
قدر، אسوۀ فقاهت، אستوאنۀ تهذیب و عۀ אسفناک אرتحال ملکوتی مرجع عالیضای

های علمیه و پشتوאنۀ אستوאر فضیلت و دیانت حضرت مجاهدت، عالم ربانی، زعیم حوزه
 رא تشیّع אلعظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرאنی ـ قدّس אهللا نفسه אلزکیة ـ عالم אهللا آیت

 .غرق در مصیبت و אندوه کرد
صیبت بزرگ رא به محضر مقدّس حضرت صاحب אالمر אمام زمان ـ عجّل אهللا אین م

های علمیه و عموم مسلمانان و تعالی فرجه אلشریف ـ و رهبر معظّم אنقالب و حوزه



 ٦٢٩ها نامهسوگ

אالسالم وאلمسلمین حاج شیخ جوאد شیعیان و بیت معظّم אیشان خاصّه حضرت حجت
تعالی طلب علوّ درجات برאی  باریفاضل لنکرאنی تسلیت و تعزیت عرض نموده و אز ذאت
 .نماییم میمسئلتبار آن عالم ربانی و صبر و אجر برאی درک אین مصیبت غم

قدر در אیّام سوگوאری شهادت صدیقۀ زمانی رحلت אین عالم فرزאنه و فقیه عالیهم
.  تحمیل ساختتشیّعطاهره ـ سالم אهللا علیها ـ مصیبتی مضاعف و אندوهی دیگر بر عالم 

 .دאوند אین مصیبت عظمی رא بر همگان آسان و بر همه صبر و אجر عنایت فرمایدخ
 مجمع علمای ترک در אروپا

 م١٧/٦/٢٠٠٧

 ) ع(حوزۀ אمام زین אلعابدین

 بمزید من אألسی وאلحزن وبنفوس مؤمنة باللَّه אلعلي אلقدیر تلقینا نبأ رحیل אلفقیه אلمجاهد
  ـ حیث خسرت אالُمّة אإلسالمیةقدّس سرّهلنکرאني ـ آیةאهللا אلعظمی אلشیخ محمّد אلفاضل אل
لعالم ثلمة في אلدِّین وخسارة الیسدّها تعوّض، إذ فقد אوאلحوزאت אلعلمیة خسارة کبری ال

ء، حیث فقدت אلحوزة אلعلمیة وאحدאً من أعظم شخصیاتها وأکبر أساطینها אلذین قضوא  يش
یة אلدقیقة وאلمباني אلرصینة، کما أنّ سماحة عمرאً طویالً في אلبحث شیدوא فیه אآلرאء אلعلم

 ـ قدّس سرّهید یمثِّل شخصیة متمیزة وאعیة ثوریة نهجت نهج אإلمام אلخمیني ـ قאلف
ودאفعت عن אلقیم אلتي أسّسها وشید صروحها في ثورته אإلسالمیة، کما أنّه کان من 

جمعاء برحیل هذא אلشخصیات אلمشارکة في کلّ אألصعدة وאلمیادین، فقد خسرت אألمّة 
 .یمکن تعویضهشامخاً الאلفقیه אلبارز وجودאً عظیماً 

ولالُمّة ـ أروאحنا لترאب مقدمه אلفدאء ـ إنّنا نتقدّم بتعازینا لموالنا صاحب אلعصر وאلزمان 
אإلسالمیة کافّة ولجمیع אلمرאجع وفقهاء وفضالء אلحوزאت ولذوي אلفقید אلصابرین، وأبنائه 

تبه אلمخلصین کما نتقدّم بتعازینا لعائلته وأبنائه אلمکرّمین وأقربائه دאعین אلکرאم وألفرאد مک
 . אلمولی אلعلي אلقدیر أن یمنّ علیهم بالصبر وأن یلهمهم אلسلوאن
  جمرة ـ אلبحرینبني )ع(אلعابدینحوزة אإلمام زین

  ه١٤٢٨م ـ غرّة جمادی אلثانیة ١٧/٦/٢٠٠٧



 غروب آفتاب ٦٣٠

 

 
 



 

 آفتابسوگ در 

 و آنان نیز در رثای אو אشعاری به سوگ نشاند شاعرאن رא نیز ،انیدرگذشت آن عالم رب
 :رא سرودند

 عزא عزאست אمروز
 

 عزא عزאست אمروز

 

 
 

 روز عزאست אمروز

 

 مرجع تقلید ما

 

 پیش خدאست אمروز 

 

 آن مرجع جهانی

 

 آن مرد جاودאنی 

 

 زعیم آسمانی

 

 یفاضل لنکرאن 
 

 مهمان کنار بزم

 

 خیر אلنساست אمروز 

 

 אحیاگر شریعت

 

 فقیه آل عصمت 

 

 مدאفع والیت

 

 یار אمام אمت 

 

 روح بلند و پاکش

 

 با شهدאست אمروز 

 

 آن آیت אلهی

 

 ییآن عالم خدא 
 

 لبیک گفته אز جان

 

 ییبر پیک آشنا 
 

 روح بلند אو אز

 

 عالم جدאست אمروز 

 

 با دعوت אلهی

 

 روح אز تنش روאن شد 

 

 مهمان فاطمه در

 

  جاودאن شدبهشت 

 



  غروب آفتاب٦٣٢

 

 شهر قم אز غم אو

 

 ماتم سرאست אمروز 

 

 خدمتگزאر مردم

 

 در سنگر فقاهت 

 

 تا آخرین نفس دאشت

 

 بر لب گل عبادت 

 

 روحش بسوی אوج

 

 قرب خدאست אمروز 

 

 بار دگر خزאن شد

 

 یک گل زباغ تقوא 

 

 در ماه فاطمیه

 

 شد میهمان زهرא 

 

 فیضیه با غمش در

 

 زشور و نوאست אمرو 
 

 محمد نعیمی

 در رثای فضل و دאنش

 :گفت روزیکسی با قلب من می
 

 تو رא אز زندگی کردن چه حاصل؟ 

 

 تو بذری بودی و جای تو درخاک

 

 برآوردی سری אز خاک و אز گل 

 

 نه میل سرکشیدن در سر توست

 

 نه یاری، همدمی، همرאز با دل 

 

 تو خود آن بوته خاری در بیابان

 

 وزאن کرد محفلنه شمعی کو فر 

 

 دلم אز אین سخن همچون شب تار

 

 و کامم تلخ چون زهر هالهل 

 

 אز آن شب تا هزאرאن شام دیگر

 

 دالئلهمه روزم شب و شب بی 

 

 ولی دست خدאیم آشنا کرد

 

 مرא با همدمی، همسایه با دل 

 

 אی با بهترین گلشدم همسایه

 

 بریدم من زِهَر خاک و زِهر گل 

 

 ش آسمانیکنار آن سرو

 

 دلم رא بسته بودم من حمایل 

 

 نفهمیدم چسان آمد چسان رفت

 

 دال، هستی چه غافل: به دل گفتم 

 

 :گفت می»دאنشمند«دل غمگین 
 

 که رفت אز אین جهان آقای فاضل 

 

 تو رفتی، رאهت אما برقرאر אست

 

 دل ما گرچه شد منزل به منزل 

 

 مرتضی دאنشمند



 ٦٣٣ در سوگ آفتاب

 کشتی دریای فضل

 ای فضل رحمةٌ للعالمینکشتی دری

 

 آیت حق، אختر دین، جلوۀ حبل אلمتین 

 

 אهللا مجاهد پر کشید شیخ אعلم آیت

 

 چون همای معرفت سوی سماوאت אز زمین 

 

 در غم هجرאن אو אهل زمین آشفته دل

 

 زین مصیبت مضطرب در آسمان روح אالمین 

 

)ع(جایگاه אین فقیه سربلند אهل بیت
 

 لهی چون نگینبرسر אنگشتر دین א 

 

 אز پیامش عطر بیدאری به عالم منتشر

 

 درکالمش آشکارא אتحاد مسلمین 

 

 )ص(پیروאنش عاشقان אهل بیت مصطفی
 

 همرهانش رهروאن خط خیرאلمرسلین 

 

٢٧/٣/١٣٨٦ 
 سید אحمد زرهانی

  دردشعله  هشعل

 سوی دیار باقی رفت אز جهان فانی

 

 آیینه فقاهت فاضل لنکرאنی 

 

 ماتم אز هجر آیت عشقنخل حریم 

 

 در فصل درد آمد با قامت کمانی 

 

 در سوگ אین فقیه ربانی مجاهد

 

 فشانیگردید چشم و دل رא هنگام خون 

 

 تاعطر حق پرستی بر جان ما نشاند

 

 אفرאخت قامت آن گل در حال ناتوאنی 

 

 رفت آن سوی کهکشانها خورشید بود و می

 

 ها گردید آسمانی یعنی چرאغ دل 

 

 آن مرجعی که אستاد در پیش کفر و باطل

 

 جز حق نرفت رאهی در پیری و جوאنی 

 

 های دینی אز دאغ جانگدאزش چون حوزه

 

 دאرم سرشک پرپر، دאرم دل خزאنی 

 

 سوخت جان אو رא هرگاه دאغ زهرא می

 

 ریخت روی چهره گلهای אرغوאنی می 

 

 یاسر، אز אین شرאره چون شعله شعله دאرد

 

 م نشینی، با درد همزبانیبا دאغ ه 

 

 )اسری( ین ـ محمود تاریکمتر

 دאریمرجع ب

  אبرאر بودۀآیت حق، لنکرאنی אسو

 

 אنقالبی، پرتحرک، مرجعی بیدאر بود 

 

 نگاهش برترین אنوאر بود نور قرآن در  אشچلچرאغ حب عترت، نوربخش خانه



  غروب آفتاب٦٣٤

 

  

 نگاهش مثل عاشورא بزرگ در فاطمیه

 

  אسرאر بودۀجینאش زین معرفت گن سینه 

 

 شیعیان رא آرزومند شکوه و فتح و عز

 

 بود خوאرعالم אسالم رא אز سوز دل غم 

 

 در فقاهت صاحب אندیشه و فهمی عمیق

 

 ردیف مالک و عمّار بوددر عبادت هم 

 

 تسبیح روز و شام אوشهر قم مست אز می

 

 حوزه אز صهبای درس حضرتش خمار بود 

 

 یصد و هشتاد و ششسومین ماه אز هزאر و س

 

 אی دریغا موعد دیدאر אو با یار بود 

 

 یژن شهرאمیب

 خزאن گلشن دین

  دردא که بازگلشن دین رא خزאن گرفت
 

 کرאن گرفتدل رא مصیبتی و غمی بی 

 

 های فرאقی جگر گدאز دردא که شعله

 

 دگر به دאمن پیر و جوאن گرفت بار 

 

 ها گذشت فریاد و شیون همه אز سینه

 

 همه جان رא فغان گرفت گزאن دאغ جانزی 

 

 فقدאن دردناک فقیهی بزرگوאر

 

 אز جان خاص و عام قرאر و توאن گرفت 

 

  ما رא به خون کشیدۀאین ماجرא که دید

 

  صاحب زمان گرفتۀאشک روאن زدید 

 

 אفاضل به אجتهاد فاضل که بود فخر

 

 ها کدورت شک و گمان گرفت زآئینه 

 

  چو تندری قیام پیامشۀدرعرص

 

 אمان گرفتبرجان خصم سوختنی بی 

 

 دم نشد جدא زمرאم אبوترאب یک

 

 توسن شریعت و دین رא عنان گرفت تا 

 

 تا خلق رא به رאه سعادت شود دلیل

 

 در دست خویش مشعل پرتو فشان گرفت 

 

 هر آنچه بود) ص(غیر אز بیان آل محمد

 

 با جوهر بیان و قلم אز میان گرفت 

 

 بیا و مرאم پیمبرאنگفتار אن

 

 با جهد אو تعالی شرح و بیان گرفت 

 

 زچشم خویش) س(نام حضرت زهرא با یاد و

 

 آرאم و אختیار به אشک روאن گرفت 

 

 آثار خیر و مرکز فقه و אصول دین

 

 با همتش دوאم و بقا در جهان گرفت 

 

 אفسوس رفت و ماند بجا دאغ ماتمش

 

 فتدل ما جاودאن گر دאغی که جای در 

 

 روح بلند سیر و شریعتمدאر אو

 

 شاخسار خلد برین آشیان گرفت بر 

 

 تقدیر و سرنوشت چه دאند چه کرده אست

 

 אز ما بجان دوست که آرאم جان گرفت 

 



 ٦٣٥ در سوگ آفتاب

 אل دوشؤتاریخ رحلتش زخرد شد س

 

 אل من آتش به جان گرفتؤאو رא که אز س 

 

  گفت سال وفاتش چنین بود»آه با«

 

 »ما در جنان گرفتجا مرجع مجاهد « 
 

  گدאز برאتی به گریه گفتزین دאغ جان

  

  در جانم آتشی אست که بر אستخوאن گرفت 

  

 یرאتب

 دموع אلقوאفي

 אتفرد אلطیبین علم شمس یا
 

 אلمرشدא فیه کنت جیل ینعاک 

 

 قوאعد אلعلوم من علیک تبکي

 
 

 אلوאردא رؤאک من فیها أصلت 

 

 اتطلع للسماء ترمق عیناک
 

 مقاصدא אلوجود سرّ تديته کي 

 

 شوאهدא אلعلوم کل في نظرت

 

 אلشاهدא تستعید فیها وאلیوم 

 

 ترאجعت אألکرمین یابن لوالک

 

 אאألوحد رأتک قد فقهٍ أبحاث 
 

 شوאهد وאلنجوم وِردٌ אللیل في
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